মােক ং িকট

িডিজটাল ধন
ELDORADO িসে

ম উ ত অনন গািণিতক অ ালগিরদেমর উপর
িভি কের সেগই ও িভয়ােশসলভ নামক মাভেরািদ াত য় — কতক
তির করা হয়। এ
ােসবী অনুদােনর উপর িভি কের তির করা
হয়। এ া ন MMM উেদ া ােদর এক
ম ারা তির করা
হেয়িছল।
–

িত 8 িমিনেট মুনাফা হয় +0.00485917%: +1% িত িদেন অথবা
+30% িত মােস।

– +5%
–

রফােরল বানাস।

গ ারা য 80% ত পণ (দােনর পিরমােণর + সম উপাজন এবং
বানাস) পুনরারে র ে ।

– 8-

েরর িলডার বানাস েলা!

অ ালগিরদম িব েক পিরবতন করেছ
25 বছর আেগ মাভেরািদ — সেগই ও িভয়ােসশলভ — দুই ভাই অসাধারণ এক

গািণিতক অ ালগিরদেমর উ িত ঘটান য িব েক পিরবতন কের িদেত পারত। তারা
অিতির অেথর ব নেক এমনভােব িনধারণ কেরিছল যােত েত েকই তার মুনাফা অজন
করেত পারত এবং তােদর চািহদার সবিকছই সখােন পায়।
যাইেহাক েয়াজনীয় যি র অভােবর তারা পিরপূণভােব তােদর পিরক না বা বায়ন
করেত পােরনিন। সেগই মাভেরািদর অকাল মৃত এবং 2018 সােল MMM এর ব হেয়
যাওয়ায় তার ধারণা েক িবলীন কের িদেয়েছ কারণ আজ পয এই অ ালগিরদম গাপন
রাখা হেয়েছ...
িক !
2 মাস পের িভয়ােসশলভ মাভেরািদ অ ালেগািরদম

কিমউিন র সােথ শয়ার কেরন
যােত স
েক থােক। MMM উেদ া ারা এই অ ালগিরদম িল এক িভি িহেসেব ব বহার কের, কেচইনসহ তােদর িনজ ধারণা
এবং কা ং-এজ যি ব বহার কের স েলা উ ত কেরিছল এবং পার িরক সহায়তার এক নতন সং রণ তির হেয়িছল —
য়ংি য় পেম এবং পা -ির াট িরফাে র সােথ িবেকি তভত এক িসে ম যা ংস করা যােব না!

সুেযাগ যার স েক িমিলয়ন িমিলয়ন সদস রা
িত মােস সবসময় পাে ন 30%
মুনাফা। তাই র কর ন মা কেয়ক
ি েকই!
1.

আপনার ি ে াকােরি
কর ন।

2.

দােনর কানায় ি ে াকােরি পাঠান।

3.

িত 8 িমিনেট আপনার অনুদান বি ায়
+0.00485917% যা িতিদেন +1% বা িত মােস +30%
হয়।

4.

কানা িলখন এবং "Join" এ ি ক

আপিন যেকােনা সময় আপনার অথ তলেত পারেবন।

এ এতটাই সহজ! কােনা িনব ন
নই, সকল অথ পিরেশাধ য়ংি য়।

দখেছ

িনভরেযাগ গািণিতক অ ালগিরদম।
িবেক ীকত িসে ম।
কেচইন-িভি — হ াক করা অস ব।
মানুেষর কােনা কার হ ে প নই।
য়ংি য় অথ পিরেশাধ।
যাগদান করেত কান িনব ন দরকার নয়।

আপনার $1,000-এর দান িকভােব বড় হেব?

এক মােস — $1,300।
2 মােস — $1,690।

মােস — $2,197।।
6 মােস — $4,827।

এক বছের — $23,298!

তাৎ িণক 5% রফােরল বানাস!

1.

আপনার রফােরল িহেসেব একজন নতন সদস আনেত তােদরেক
আপনার রফােরল িল িদন।

2.

যখন তারা িসে েম যাগদান করেবন এবং এক দান করেবন, আপিন
দােনর 5% পিরমাণ পােবন।

3.

আপনার িনেয় আসা িত সদেস র দ অনুদােনর জন বানাস
দান করা হয়। আপিন যত খিশ নতন সদস িনেয় আসেত পারেবন —
এ সম পৃিথবী জুেড় হেত পাের!

8-

েরর িলডার বানাস েলা!

যখনই আপনার রফােরল নতন সদস িনেয় আসেব,
তখনই আপিন বানাস অজন করেবন!
উদাহরণ র প, আপিন িসে েম আপনার ব
ইভানেক আম ণ জািনেয়েছন এবং তখন িতিন
আপনার রফােরল হেয় যােবন। ইভান আম ণ
জািনেয়েছন িলওিনডেক, তখন িতিন আপনার র 2
এর রফােরল হেয় যােবন। যখন িলওিনড আম ণ
জানােব িপটারেক, তখন িতিন আপনার র 3 এর
রফােরল হেবন।

মাট 8 ের আপনার দল গ ত হেব এবং
আপিন হেবন িলডার! ধ এক শেত
বানাস েলা সি য়া করা হয় — যিদ আপিন
সবেমাট এক িন দ পিরমাণ অনুদান দন।

1,

র

শতকরা
হার

ব ি গত দান

রফােরল
বানাস

5%

$88 থেক

2

3%

$888 থেক

3

1%

$1,888 থেক

4

0.5%

$2,888 থেক

5

0.3%

$3,888 থেক

6

0.1%

$4,888 থেক

7

0.05%

$5,888 থেক

8

0.05%

$6,888 থেক

বানােসর জন মাট বরা 10%

ধ “নতন অেথর” জন বানাস দান করা হয়।

এই নতন অথ নতন অনুদান, উপাজেনর অনুদান নয়।
উদাহরণ র প:
– আপিন একজন নতন সদস েক আম

ণ জানান িযিন
$1,000 — অনুদান কেরন তেব আপিন পােবন $50।

– যিদ, যাইেহাক, এই নতন সদস $1,500 উে

ালন কেরন এবং
আবার $1,000 অনুদান দন তেব আপিন কােনা বানাস
পােবন না।

সবািধক সুিবধা

–

যেকােনা সময় উে ালন।

–

বানাস েলা অিবলে
হাের বি ায়।

–

কােনা সীমা েযাজ নয় — আপিন ELDORADO ত
যেকােনা পিরমাণ অথ অনুদান করেত পারেবন|

দান করা হয় এবং এক িন দ

সবিন ঝিক

তহিবল হারােনার কােনা ঝঁ িক নই

িকছ ভল হেয় গেল, আবার র করেত বলা হয় এবং িসে ম পুনরায় চালু করা
হয়। েত ক সদস তােদর ব ি গত অ াকাউে উপল অেথর 80% অথ ফরত
পােব (অনুদােনর পিরমাণ + উপাজন + বানাস)।

িনরাপদ,

, িবেক

ীকত

ELDORADO সদস েদর পাসওয়াড এবং ব ি

গত তথ সংর ণ কের না।
িসে ম মানুেষর কােনা কার হ ে প ছাড়াই ি ে াকােরি কেচইন ব বহার
কের য়ংি য়ভােব কাজ কের এবং " কা " ওয়ােলট ব বহার কের।

এইভােব, ELDORADO- ত এক পুনরার কান বড় ব াপার
নয়।
উদাহরণ র প,
–

আপিন $1,000 দান কেরেছন।

– 3 মােস, এই পিরমাণ বি
$303 পেয়েছন।

পেয় হেব $2,197+ধেরন আপিন বানােস

–

এ সবেমােট $2,500 হেব। ধেরন এক পুনরার ঘািষত হেয়েছ।

–

আপিন এখন $2,500-এর 80% ত পণ পােবন, $1,000 নয়, যার
সমান $2,000 হেব।

আপিন এখনও িবজয়ী দেল রেয়েছন!

যভােব সমিকছ কাজ কের — সহজ ভাষায়
অনুদান কর ন এবং মুনাফা অজন কর ন
–

আপিন $1,000 অনুদান কেরন।

–

এই পিরমাণ +0.00485917% ারা িত 8 িমিনেটর বি হয়।

–

আপিন যেকােনা সময় আপনার লাভ তলেত পারেবন। এক মােস, আপিন $1,300
উে ালন করেত পারেবন!

বানােসর রিসদ
–

আপিন আপনার ব িলওিনডেক একজন নতন সদস িহেসেব আেনন িযিন $1,000
অনুদান দন।

–

আপনােক $50 রফােরল বানাস দওয়া হেব (5% এর $1,000)।

–

িলওিনড তার ব েক আম ণ জানান এবং আপিন তােদর থেকও িলডারিশপ বানাস পােবন।

আরও উ য়ন
এ

কমন কাজ করেছ তা দেখ আপিন ও অন ান সদস গণ নতন অনুদান দেবন এবং আপনােদর িনজ দল গঠন করেবন।

এই িসে ম অিবরত কাজ কের — েত েক মুনাফা ও বানাস পান!

িকভােব র করেত হেব
1.

আমােদর ওেয়বসাইেটর হামেপেজ — https://bn.eld.club — বা
অিফস ট ােব — https://bn.eld.club/lk.html যান ।

2. 2. আপনার ব ি

গত অ াকাউ (PA) তির করেত আপনার
ি ে াকােরি
কানা িলখন এবং “Join” এ ি ক কর ন। র পূণ!
আপনােক কােনা নেমািনক জ িদেত হেব না — পুর ার পাঠােনার
জন ধ কানা িলখেত হেব। কানা লখার মাধ েম, আপিন
আপনার ওয়ােলট কােনা মিকর মেধ রাখেবন না। এই পয ,
আপনার কানা হেলা আপনার PA অ াে স করার জন আপনার
লগইন ও পাসওয়াড — অনু হ কের এ সংর ণ কের রাখন।

3.

এক দান করেত হেল, ি ে াকােরি েত এক পিরমাণ ানা র
কেরন আপনার PA- ত িচি ত দােনর কানায়।

যাগদান করেত হেল, আপনার SPARTA ি ে াকােরি র
দরকার হেব।
িসে ম SPARTA ি ে াকােরি ব বহার কের কন?
এ সহজ। SPARTA এর এক িশ ামূলক ওেয়বসাইট আেছ, লনেদন য়/িব েয়র
জন এক সি িহত এ েচ ার এবং েয়াজনীয় কাযকািরতার এক সহেজ
ব বহারেযাগ ওয়ােলট আেছ। এছাড়াও এক সরল কেচইন এ ে ারার আেছ য যথা
সমেয় পিরসংখ ান দশন কের। এই ক িবে র 20 ভাষায় উপল রেয়েছ।
এ
ত। SPARTA কেচইন ায় তাৎ িণক লনেদন এবং উপাজন ত জমােনার
অনুমিত দয়।
এ িব । SPARTA কেচইন আপনােক স াব নটওয়াক আ মেণর ব াপাের উি
না হেত সাহায কের।
আমােদর উে শ একই রকম! SPARTA, ক ELDORADO এর মেতা, এক নতন ও
ন ায আ থক িসে ম গেড় তলেত কাজ কের যাে । আমরা একসােথ িব েক বদেল িদেয়
কাজ করিছ!

অনুদান দয়ার জন আিম কাথায় ি ে াকােরি পাব?

–

এক SPARTA ওয়ােলট তির কেরন https://wallet.sparta.top/
ওেয়বসাইেট।

–

অথবা SIGEN.pro-এর াটফেম এক SPARTA কানা অজন কেরন।

আপনার ওয়ােলট ভরেত আপিন ি ে াকােরি
পারেবন:
1. SPARTA ওেয়বসাইেট, অ
https://sparta.top/।

য়/িবি

করেত

ভ এ েচ ার ইন এ েচ এর মাধ েম অন ান ি ে াকােরি র জন

2. SIGEN.pro এ

েচ ইন এ েচ এ অন ান ি ে াকােরি র জন ।

3. SIGEN.pro এ

েচ ইন এ েচ এ P2P াটফরেমর মাধ েম সারা িবে িফয়াট মু ার জন ।

আপনার ওয়ােলেট ধ িকছ ি ক ারা আপিন তহিবল ত াহার করেত
পারেবন

আপনােক বাতা েত া র করেত হেব আসেল কানা আপনার তা
মাণ করার জন । এ সহজ এবং আপনার ি ে াকােরি ওয়ােলেট
মাউেস মা কেয়ক ি েকই করেত পারেবন।
এই ধাপ আপনােক আপনার স ংস এ অননুেমািদত অ াে স এবং
হ ািকং থেক সুরি ত রাখেব। যেহত কাথাও কােনা পাসওয়াড লাগেব না,
তাই এ েলা চির করা যােব না। আসেল, আপনার ি ে াকােরি
কানা ই আপনার পাসওয়াড।
আপিন SPARTA ওেয়ব-ওয়ােলেট সহেজই এক বাতােত া র করেত
পারেবন, SIGEN.pro ওেয়ব- াটফেম।

পূববতী МММ কে র মেতা ELDORADO িক ব হেয় যেত পাের?
না। পূেব, MMM ক পৃিথবীেক বদলােনার উে েশ চলার পেথ নানা বাধার স খ
ু ীন হেত হেয়েছ। MMM-94 ক
ট কতক ংস কের দওয়া হেয়িছল য MMM সদস েদর 17 নগদ অেথর াকেক এক গাপন অব ােন
িনেয় িগেয়িছল। MMM-2011 এর িলডার সেগই মাভেরািদেক ার করার পর এ ব হেয় যায় এবং তার
মৃত র পর MMM াবাল ব হেয় যায়।
আমরা MMM-94, MMM-2011 ও MMM াবাল থেক এই িশ া িনেয়িছ — আমরা সবেচেয় ভােলা
কেপােরশনর েপ িত া লাভ কেরিছ এবং সব ধরেনর অসুিবধা থেক মুি পেয়িছ।
–

মাভেরািদ াত য় কতক িত ত কেচইন যি , গািণিতক অ ালগিরদেমর সবেশষ সং রণ ও আমােদর িনজ অনন ধারণাসমূহ
ব বহার কের, আমরা এক নতন ের এক িসে ম তির কেরিছ।

– ELDORADO

ত, তহিবল েলা চির করা যােব না।

–

িসে ম হ াক করা যােব না।

–

এ িবেক ীকত িসে ম য কােরা ারা িনয়ি ত হয় না এবং কােরা উপর িনভরশীল নয়; এ
িনেজ কাজ চািলেয় িনেত পাের।

এসব িবষয় েলা িবেবচনায়, ELDORADO MMM এর মেতা সহেজই শষ হেয় যােব না।

কােনা ধরেনর িনেদশনা ছাড়াই িনেজ

িডিজটাল ধণ ব বহার কের পৃিথবী পিরবতন কেরন!
ELDORADO এক

স ূণ িনরাপদ এবং
িবেক ীভত িসে ম। এ কচাইেনর উপর
য়ংি য়ভােব পিরচািলত হয়, কান ারা িনয়ি ত হয় না এবং কানও মানিবক ফ া র জিড়ত
নই। এ ব করা যােব না - সুতরাং, িকছই আমােদরেক িব েক পিরবতন করেত বাধা দেব।

MMM এর িবিভ

দশ থেক 27 িমিলয়ন ভােলা িলডার এবং ভােলা আদেশর সি য় সদস আেছ।
এই কিমউিন এখন িবেকি ভত হেয়েছ এবং ELDORADO এর সােথ জিড়েয়েছ— িব ব াপী
পার ািরক সহায়তাকারী াব য সরা MMM বিশ পেয়েছ এবং এ তার সম সংেশাধন
কেরেছ।

ELDORADO সারা িব

জুেড় পেম কের!
আমােদর সােথ যাগদান কর ন — দান কর ন এবং মুনাফা অজন কর ন!
দার ণ বানাস অজন করেত নতন সদস িনেয় আসুন এবং দল গঠন কর ন!
ােব আপনােক াগতম!
https://bn.eld.club

