Let your health be your wealth!

িভটািমন কেয়েনর ভ+িমকা (VITC)

িভটািমন কেয়ন (VITC) হল VITE .কেচইেনর এক2 3টােকন। এ2 2021 সােল VITE উ6সাহী, 1appleaday
8ারা 9তির করা হেয়িছল, িযিন ি=ে>াকােরি? 3@েসর মেধB CাDB সEেকF সেচতনতা বাড়ােত 3চেয়িছেলন।
যিদও VITC 3ছাট 3থেক LরM কেরিছল,
এখন এ2র এক2 িনেবিদত সPদায় রেয়েছ যা মানিসক এবং শারীিরকভােব সুDভােব জীবনযাপেনর উপর দৃV িনবW
কের৷ 3যমন অনBানB অেনক ি=ে>াকােরি?র িবপরীেত যা আ[থ\ক মূেলBর উপর দৃV িনবW কের, VITC
এমন িকছ^ 9তির এবং উ_ত করেত চায় যা বBি`গত মূলB 3দয়।
এ2 আমােদর bকc এবং সPদােয়র উ_য়েনর মূল লdB।
VITC-এর ি8তীয় লdB হল .কেচইন bয^ ি` সEেকF সাধারণ িশdা bদান করা,
িবেশষ কের 3যgিল িফ এবং দীঘF 3লনেদন সমেয়র ঝােমলা ছাড়াই কাজ করেত পাের।
আমরা িবkাস কির 3য অেনক িবকেcর ত^লনায় এgিল ি=ে>াকােরি? 3@েস আরও িনভF রেযাগB এl পেয়m।

VITE nBাটফমF

VITE হল এক2 পরবতীo bজেpর উq bেবশপথ, কম 3লেটি?, মাপেযাগB 3নটওয়াকF ,
বতF মােন bিত 3সেকেr 11722 3লনেদন করেত সdম৷ VITE এক2 'ডাইেরেtড অBাসাইিuক vাফ' (DAG)
3লজার wাকচার বBবহার কের যা 3নটওয়ােকF bিত2 অBাকাউmেক তার িনজC .কেচইন bদান কের।
মাইিনং কারীেদর .ক 9তির করার জনB bিতেযািগতা করার পিরবেতF ,
Lধ^ মাx অBাকাউেmর মািলক তার .কেচইেন .ক 3যাগ করেত পােরন।
এ2 ত^লনামূলকভােব yত 3লনেদেনর সময় সdম কের। আরও সাধারণভােব, DAG
আ[ক\েটকচার আরও 3zেলিবিল2, কম শি` বBবহার, 3কানও িফ ছাড়া এবং মাইে=া3লনেদেনর স{াবনার জনB অনুমিত 3দয়।
আমরা িবkাস কির 3য এই িসে|ম2 অেনকgিল িবকc ি=ে>াকােরি? 3নটওয়ােকF র 3থেক উqতর।
এক2 শূনB খরচ সE_ DAG এর এক2 সমসBা হল 3য বBবহারকারীরা িনেজেদর জনB কম খরেচ (3যমন,
িবদুBৎ বBবহার) 3লনেদেনর মাধBেম 3নটওয়াকF @Bাম করেত পাের। এ2 bিতেরাধ করার জনB VITE
এক2 নত^ন পWিত বা~বায়ন কেরেছ যার নাম "3কাটা"। 3কাটা হল "ালািন" যা VITE 3চইনেক সচল রােখ।
এ2 নূBনতম 134 VITE Bাক কের গৃহীত হয়, এবং
একজন বBবহারকারীেক 3লনেদেনর জনB bেয়াজনীয় bMফ-অফ-ওয়াকF (PoW) বাইপাস করার অনুমিত 3দয়।
এ2 উেখেযাগBভােব @Bাম 3লনেদনেক বাধা 3দয়, তােদর সEদ খরচ বািড়েয়।
VITE-এর এক2 অননB এবং gরMপূণF কাঠােমা হল "Bাপশট" bি=য়া: এর bধান কাজ হল DAG
িসে|েমর দুবFলতা দূর করার জনB VITE-এর 3লজারgিলর মেধB ঐকমতB বজায় রাখা।

Bাপশট .কgিল 3নাড 8ারা 9তির করা হয় যা VITE-এর একীকরেন অংশvহণ কের।
এই 3নাডgিলেক Bাপশট .ক bিডউসার (SBPs) বলা হয়। SBP তােদর মেধB 3লনেদেনর মাধBেম .ক 9তির কের,
.কেচইেন 3লনেদন এর সংখBা সংরdণ কের।
SBP-3ক পুরzত করা হয় (VITE এ) তারা কতgিল .ক 9তির করেছ তার উপর িভি কের। সম~ এসিবিপ সমান নয়,
তেব - উেখেযাগBভােব শীষF 252 SBP 8ারা আরও 3বিশ .ক 9তির করা হয়। এেত উq মাxায় পুরzার পাওয়া যায়।
SBP এর VITE 3হাারেদর কাছ 3থেক 3ভাট 3পেয় তােদর দমযFাদা লাভ কের। bিত2 VITE এক2 SBP
এর জনB এক2 3ভাট।
VITC 3সে>র 2021-এ SBP িহসােব VITE 8ারা @নসর করা হেয়িছল৷ VITE 3হাাররা িভটািমন কেয়ন SBPএর bিত তােদর 3ভােটর পিরমান অনুযায়ী VITC bেজt এ অংশvহণ কেরিছল৷ এক মােসর মেধB, এ2 VITE
3নটওয়ােকF র শীষF 102 SBP-এর মেধB এক2 হেয় উেঠেছ।
SBP
bা িভটািমন কেয়ন আমােদরেক bথম 3মমস কেয়ন কের 3তােল যা এর িবকাশেক এিগেয় িনেত bকেcর িনজC 3টােকন
িবি= করার bেয়াজন ছাড়াই Cয়ংসEূণF। এ2 আমােদরেক ি=ে>া সPদায়gিলেত bায়ই 3দখা যায় এমন এক2 3হাম3টােকন উ_য়ন তহিবেলর bেয়াজনীয়তা দূর কের।

িবেকDীভ+ত Cায়শািসত অল (VITCDAO)

িভটািমন কেয়ন িবেকDীভ+ত Cায়শািসত সংDা (VITCDAO) VITE-3ত bথম।
এ2 এক2 শাসন 3টােকন িহসােব VITC বBবহার কের এক2 সPদায়-চািলত nBাটফমF হওয়ার লdB। িনবিত DAO
সদসBরা দু2 উ6স 3থেক রাজC পােবন: এক2 হল উপের উিিখত SBP
9দিনক পুরzার এবং অনB2 হল b~ািবত VITC NFT মােকF ট (VITCNFT) 3থেক 2%
িব=য় িফ িবভ`৷ এই বাজার2 VITE 3নটওয়ােকF থাকেব, যা িন[ব\ NFT
3লনেদন সdম করেব বmন কাঠােমা নীেচর চােটF বণFনা করা হেয়েছ। এই পWিত2 DAO 3ক Cয়ংসEূণF হেত 3দয়, DAO
3ক dমতািয়ত করেত VITE বBবহার কের।

জানুয়ারী 2022 3থেক,
9দিনক SBP পুরzােরর িবতরণ (VITE-এর পিরেbিdেত) িনরপ হেব:
•

50% VITE 3হাার 3ক পাঠােনা হেব যারা িভটািমন কেয়ন SBP-3ত 3ভাট কেরেছ।

•

25% 3জাির 3ত সংরিdত থাকেব

•

25% DAO পুেল পাঠােনা হেব

এছাড়াও, আগামী VITCNFT nBাটফেমFর NFT িব=য় 3থেক 2% িফ DAO পুেল পাঠােনা হেব।
এই ফাrgিল িনিলিখত উপােয় িবতরণ করা হয়:
•

3হাার/DAO সদসBেদর 55%। bিত2 ধারক 3য পিরমাণ পায় তা তােদর 3হা করা VITC
পিরমােণর সমানুপািতক।

•

3রিজ|াডF 3ভাটারেদর 30%। িনয়িমত িবরিতেত 3ভাট অনুত হেব, এবং 3হাার/DAO
সদসBেদর bিত2 3ভােটর চে= 3রিজেwশন করেত হেব।
ফাr এর এক2 উেখেযাগB অংশ 3রিজ|াডF 3ভাটারেদর জনB সংরিdত রেয়েছ, যােত 3ভাটদান এবং DAO
পিরচালনায় অংশvহণেক উৎসািহত করা যায়।

•

িবিভ_ উেদBােগর জনB 15%। এর মেধB চBাির2 এবং অনBানB সংDাgিলেত অনুদান অভ^F` থাকেত পাের যা DAO
সদসBরা bিত2 3ভােটর চে=র সময় িনবFাচন কের।

3টােকনিম

VITC সেবFাq 1 িবিলয়ন 3টােকন সরবরােহর মাধBেম 9তির করা হেয়িছল; এই পিরমােণর 3বিশ কখেনাই থাকেব না। এক2 িbিমেmড সাnাই থাকা, বা~েব, কেয়েনর ত^লনায় কম কাবFন ফ^টিbm যার জনB "মাইিনং" bেয়াজন।
VITC এর 3মাট সরবরােহর এক2 বড় অংশ বতF মােন িভটািমন কেয়ন দেলর িনয়Tেণ রেয়েছ।
এই 3টােকনgিল শীই এক2 VITE াটF চ^ি`েত Dাপন করা হেব৷ VITE 3নটওয়ােকF এক2 আস_ হাডF ফেকF র পের, 2021
সােলর 4 Q4-এ এ2 স{ব হেয়েছ। এই ফকF 2 বহৎ লিকং চ^ি`র Dাপনা সdম করার জনB bেয়াজন, যা বতF মান VITE
3মইনেনেট DাপনেযাগB নয়।
িভটািমন কেয়ন দল Cতােক মূলB 3দয় এবং এর ধারক ও িবিনেয়াগকারীেদর িনয়িমতভােব সবFজনীনভােব দৃশBমান .কেচইেন
VITC এর িবতরণ পযFেবdণ করার জনB আমTণ জানায়।
িভটািমন কেয়ন দেলর লdB আগামী পাচ বছেরর মেধB 3মাট সরবরােহর 80% িবতরণ করা।
বmন সেবFাq বতF মােন bথম এবং ি8তীয় বছের bিত2েত 25% এবং ততীয় 3থেক পম বছের bিত2েত 10%।
এক2 বছেরর 3শেষ 3যেকানও িবতরণ না করা 3টােকনgিলেক পুনরায় লক করা হেব এবং 6
সােল িবতরেণ 3যাগ করা হেব এবং আরও অেনক িকছ^।
এই সময়সূচী নমনীয়তা এবং 3টােকন িবতরেণর এক2 িDর গিত বজায় রাখার জনB িডজাইন করা হেয়েছ। অবশBই,
আমােদর সম~ আউটিরচ nBাটফেমF যথাযথ 3না2শ 3দওয়ার পের পিরবতF নgিল করা হেব
িকছ^ ফাr (3মাট 20%) VITC 3জািরর জনB সংরিdত। 3জাির তহিবল VITC
bকc এবং সPদােয়র উ_য়েনর জনB বBবহার করা হেব, 3যমন তািলকার খরচ, িলক^ইিড2, এবং নন2ম সদসB কাlিবউটরেদর অথFbদান।

সমবতীo SBP িরওয়াডF

িভটািমন কেয়ন SBP-3ত 3ভাটদানকারী VITE 3হাারেদর িবতরণ করা 9দিনক VITE পুরার ছাড়াও, VITC 2ম VITC
3টােকনgিলর "টপ-আপ" bদান কের। এই পুরzারgিলেত এক2 gণক হার (100x, 65x বা 25x) bেয়াগ করা হয়।
bথম মাস: SBP 9দিনক VITE পুরzােরর 30% 3সই কানাgিলেত পাঠােনা হেব যারা িভটািমন কেয়ন SBP3ক 3ভাট 3দয়৷ VITE পুরzারgিল VITC 3টােকন 8ারা সEূরক হয়, 100x gণক হাের। 3য 3কউ িভটািমন কেয়ন SBPএর জনB 3ভাট িদেয় bিতিদন 12 Vite পান িতিন Cয়ংি=য়ভােব 100 VITC 3টােকন পােবন
ি8তীয় মাস (15 অেtাবর 2021 3থেক): 3ভাটারেদর জনB SBP 9দিনক VITE পুরzােরর 40%; 65x এর VITC gণক।

ততীয় মাস (15 নেভর 2021 3থেক): 3ভাটারেদর জনB SBP 9দিনক VITE পুরzােরর 45%; 25x এর VITC gণক।

চত^থF মাস (15 িডেসর 2021 3থেক): 3ভাটারেদর জনB SBP 9দিনক VITE পুরzােরর 50%; VITC gণক TBC.

কিমউিন2
িভটািমন কেয়ন অেনকgিল িবতরেণর পWিতgিল অেষণ করেছ: CাDBকর আচরণ,
সামািজক িমিডয়া চBােনলgিলেত অংশvহণ এবং আরও অেনক িকছ^র জনB পুরার িহসােব বBবহার করা হে৷ এই মুেতF ,
3বিশরভাগ িবতরণ আমােদর িডসকডF এবং ট^ইটার সPদােয়র মেধB চলেছ।
এ2 আমােদর 3কDীয় িনেদFিশকা নীিতর সােথ সিতপূণ,F
এমন িকছ^ 9তির এবং 3যাগ করা যা আমােদর সদসBেদর বBি`গত মূলB 3দয়। 3যমন,
আমরা আমােদর সPদােয়র মেধB bচ^র পিরমােণ িবিনেয়াগ কির, Lধ^ মাx আ[থ\কভােব নয়,
আমােদর সময় এবং bেচার সােথও। অc সমেয়র মেধB,
আমরা সকল সদসBেদর জনB এক2 ব^পূণF এবং উপেভাগB Dান 9তির করেত 3পেরিছ।

ফ^েকট

বতF মােন দু2 সি=য় ফ^েকট আেছ:
•

আমােদর িডসকডF সPদােয়র সদসBেদর জনB ফ^েকট

•

এক2 ওেয়ব ফ^েকট, জনসাধারেণর জনB উপল।

"bMফ অফ 3সায়াট"

সুD জীবনযাপেন উৎসাহ 3দওয়ার জনB, আমরা আমােদর িডসকডF সPদােয় "bMফ অফ 3সায়াট" ধারণা চালু কেরিছ।
আমােদর সPদােয়র সদসBরা VITC-এর মাধBেম পুরzত হেবন bমাণ 3দওয়ার জনB (িKনশেটর মাধBেম)
3য তারা 3সিদন অশারীিরক নুশীলন কেরেছন।
"bMফ অফ 3সায়াট"
ধারণার bাথিমক লdB হল আমােদর সদসBেদর bিতিদেনর শারীিরক কাযFকলােপর অভBাস 9তির করেত এবং বজায় রাখেত উ
6সািহত করা, যা CােDBর জনB অতB gরMপূণF। আমরা আশা কির 3য এই ইিতবাচক শি`বিWর সােথ,
আমােদর সদসBরা তােদর CােDBর bিত আরও সেচতন হেবন এবং এমনিক তােদর িনয়িমত বBায়ােমর পWিতেক bসািরত করেবন।
VITC ‘3লটস 3গট মুিভং’ অBাপ।
আমরা বতF মােন বBায়ােমর জনB অেটােম2ক অথF bদােনর জনB এক2 ইন-হাউস অBাপ 9তির করিছ।
এই অথFbদানgিল িনভF র করেব আমােদর সদসBরা 3য পিরমাণ শারীিরক অনুশীলেন িনেয়ািজত রেয়েছ তার উপর।
এর দু2 সুিবধা রেয়েছ। bথমত, এ2 মBানুয়াল "3সায়াত bMফ" অথFbদােনর bেয়াজনীয়তা দূর করেব। ি8তীয়ত,
এটা িনি¡ত করেব 3য যারা 3বিশ বBায়ােম িনেয়ািজত তারা আরও পুরার পােব ("3সায়াত bMফ"এ বতF মান bেতBেকর জনB ¢Bাট 250 VITC পুরzােরর ত^লনায়)।

সারসংেdপ

•

িভটািমন কেয়ন (VITC) হল VITE 3নটওয়ােকF এক2 CাDB-3কিDক িমম 3টােকন।

•

VITC 3লনেদন yত এবং অনুভ+িতহীন।

•

VITC হল VITE 3নটওয়ােকF এক2 Bাপশট .ক bেযাজক (SBP)।
িভটািমন কেয়েনর জনB 3ভাট 3দওয়া SBP 9দিনক VITE এবং VITC পুরzার 3দয়।

•

VITC এছাড়াও এক2 িডেস£ালাইজড Cায়শািসত সংDা (DAO) হেব। VITC 3হাারেদর DAO
সদসB হওয়ার সুেযাগ রেয়েছ এবং তােদর ধারণকত VITCএর পিরমােণর ত^লনায় 3ভােটর ওজন রেয়েছ। DAO
সদসBরাও গভেনFে? অংশvহেণর জনB পুরার পােবন।

•

VITC এর bাথিমক কাযF=ম এবং উ_য়ন, কিমউিন2র মেধB হেব। Discord, Reddit, Telegram
এবং Twitter-এ আমােদর ফেলা করMন।

