
 

  GP corporate সেবা েংক্রান্ত তথ্যাবলী for 
                                   Department of Agricultural Extension (DAE) 

 

েকল DAE নম্বরে (CUG) : টাকা 0.25/মিমনট GP-GP : টাকা 0.65/মিমনট GP- অনযানয: টাকা 0.70/মিমনট 

10মট F&F (GP-GP/GP-অনযানয): টাকা0.25/মিমনট / টাকা0.60/মিমনট SMS (Local): টাকা 0.25 Pulse: 10 সেরকন্ড  

 

SMS মিমিক ইন্টােরনট সেবা 

এখন DAE েকল গ্রাহকো SMS বা USSD সিনুে োহারযয তারেে মনজস্ব সিাবাইল েংরযাগ সথ্রক ইন্টােরনট চালু কেরত পােরবন। 

পযারকরজে নাি মনযম়িত সেট(1ি িারেে জনয) মিস্কাওন্ট সেট 

2GB ( 2মজমব ) 275 150 

3GB (3মজমব) 350 225 

5% SD 15% িযাট,1 % S u r c h a r g e  যুক্ত হরব। 

পযারকরজে নাি SMS এে িাধ্যরি অযামিরিশন 

2GB ( 2মজমব ) ‘2GB’  মলখুন এবং 5000 নম্বরে পাঠান, অথ্বা *121# নম্বরে কল করুন 

3GB (3মজমব) ‘3GB’  মলখুন এবং 5000 নম্বরে পাঠান, অথ্বা *121# নম্বরে কল করুন 

 

অনযানয ইন্টােরনট পযারকরজে তথ্য এবং পছন্দেই পযারকজ এে ববমশষ্ট্য , মববেণ এবং  োি জানরত 222 নম্বরে কল করুন, অথ্বা এই মলঙ্কগুরলা সেখুন: 

http://www.grameenphone.com/personal/internet-3g-2g/internet/packages 
 

অবমশষ্ট্ িাটা িমলউি সচক কেরত *121*1# নম্বরে কল করুন 

হযান্ডরেট সেমটংে সপরত 

 

*500*50# নম্বরে কল করুন, অথ্বা মনম্নমলমখত মলঙ্কমট সেখুন: 

http://www.grameenphone.com/personal/internet-3g-2g/see-also/handset-settings 

ইন্টােরনট মবরশষজ্ঞ েল এে োরথ্ সযাগারযাগ কেরত 222 নম্বরে কল করুন 

ইন্টােরনট বন্ধ কেরত ‘STOP’ মলখুন এবং 5000 নম্বরে পাঠান অথ্বা *1 2 1 *3 *8 *3 # 

Auto Renew চালু কেরত on মলখুন এবং 5000 নম্বরে পাঠান অথ্বা *1 2 1 *3 *8 *1 # 

Auto Renew বন্ধ কেরত ‘off’ মলখুন এবং 5000 নম্বরে পাঠান  

 

 আপমন SMS হইরত ইন্টােরনট চালু কেরত সকারনা েিেযাে েম্মুখীন হরল আিারেে এই ই-সিইরলে িাধ্যরি জানারবন (titon@grameenphone.com)। 

 Auto Renew এে পূরবে আপনাে সিাবাইরল যরথ্ষ্ট্  পমেিান বযারলন্স আরছ মক না তা মনমিত করুন। 

অনযানয তথ্যাবলী Common USSD Code (*121#) 

বযারলন্স সচক কেরত ‘Usage’ মলখুন এবং 4777 নম্বরে পাঠান, অথ্বা *121*1# নম্বরে কল করুন 

সক্রমিট মলমিট সচক কেরত *111*4*2# নম্বরে কল করুন 

ই-মবল অযামিরিশন কেরত (ই-সিইরলে িাধ্যরি সিাবাইল মবল 

সপরত) 

‘ebill’ <সেে> আপনাে ই-সিইল মলখুন এবং 4777 নম্বরে পাঠান 

উোহেণ: ebill abc@xyz.com মলরখ 4777 নম্বরে পাঠান 

মবরশষ দ্রষ্ট্বয: আপমন ই-মবল চালু কেরল, মবরলে হািে কমপ মবতেন বন্ধ হরে যারব| 

হাোরনা স ান Barring: 

222 নম্বরে কল করুন (অনয DAE নম্বে সথ্রক)/ 

ই-সিইল করুন: titon @grameenphone.com   or      service_enterprise@grameenphone.com 

GPC সত সযাগারযাগ করুন 

F & F ( অযামিরিশন / বন্ধ কেরত) 222 নম্বরে কল করুন/ 

2888 নম্বরে SMS পামঠরে অযামিরিট করুন/ 

মলংক্ সেখুন: http://www.grameenphone.com/personal/vas/mobile-services/friends-

family 

VAS (Push/Pull SMS service) বন্ধ কেরত Write ‘STOP ALL’  send to 6888 
222 বা 12115 নম্বরে কল করুন/ 

মলংক্ সেখুন: http://www.grameenphone.com/personal/customer-service/useful-

information 

ই-সিইল করুন: service_enterprise@grameenphone.com  
বন্ধ নম্বে এে অবস্হা জানরত (Replacement ও 

Reconnection এে জনয) 

222 নম্বরে কল করুন (অনয DAE নম্বে সথ্রক) or 

ই-সিইল করুন: service_enterprise@grameenphone.com or 

GPC সত সযাগারযাগ করুন 

পুনোয় Replacement  কেরত ক্ষত বা হাোরনা মেি তুলরত অথ্বা িাইরক্রা / নযারনা মেি এে প্ররয়াজন হরল আপনারক Replacement  িে 

পূেণ করে আপনাে কারছে GPC/GPFC সত  জিা মেরত হরব|  রিে আপনাে অম রেে  েীল বযবহাে করুন| 
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mailto:mail_afd@grameenphone.com/
http://www.grameenphone.com/personal/vas/mobile-services/friends-family
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Replacement কো েংরযাগমট চালু েংক্রান্ত সকান তথ্য জানরত বা েিেযা হরল মনকটস্থ গ্রািীণর ান সেন্টারে 

সযাগারযাগ করুন| মজমপ ওরয়বোইরট মেি মেরেেরিন্ট  িে: 

http://www.grameenphone.com/personal/customer-service/useful-
information (sim replacement link). 
 

পুনোয়  Reconnection কেরত আপমন যমে মতন িাে বা তাে অমধ্ক েিে েংরযাগ বযবহাে না করেন, সে সক্ষরে েংরযাগমট Reconnection 

স্ট্যাটাে এ চরল যারব| পুনোয় েংরযাগ চালু কেরত আপনারক গ্রািীণর ান সেন্টারে Reconnection  িে জিা 

মেরত হরব| েংরযাগ  রিে আপনাে অম রেে েীল বযবহাে করুন| Reconnection কো েংরযাগমট চালু 

েংক্রান্ত সকান তথ্য জানরত বা েিেযা হরল মনকটস্থ গ্রািীণর ান সেন্টারে সযাগারযাগ করুন| 

 

নতুন মেি ইেুয এবং অযামিরিশন কেরত (অম মেয়াল ) 

D A E  I C T  d i v i s i o n  এে োরথ্ সযাগারযাগ করুন 

 েি ও সটিরেট োবমিপশন সপপাে, reconnection, replacement, সোমিং এবং auto bill pay  িে  

গ্রািীণর ান সেন্টাে  পাওয়া যায ়(replacement, সোমিং ও auto bill pay এে  িে মজমপ 

ওরয়বোইরট ও পাওয়া যায ়) 

ওিােচামজেং অমিরযাগ  কেরত (Voice/Data/SMS ) ই-সিইল করুন: service_enterprise@grameenphone.com 

 

 

েব ধ্েরণে তথ্য ও েিাধ্ান এে জনয (আপমন আপনাে নম্বে হইরত ও DAE  েব গ্রািীনর ান করপোরেট নম্বে হরত 

এই সেবা সপরত পারেন)  
222 

অমিরযাগ এে জনয গ্রাহক সেবা  (IVR হট লাইন) 158 (সটাল মি) 

অনযানয অপারেটে / TNT স ান নম্বে সথ্রক স ান কোে জনয হটলাইন 01711594594 

S MS  মিমিক েিাধ্ান (USSD সিনু) *111# 

ই-সিইল সেবা (শুধু্িাএ DAE গ্রাহকরেে জনয) service_enterprise@grameenphone.com 

োধ্ােণ প্ররেে জনয business.solutions@grameenphone.com 

 

 সোমিং োমিেে: 

োমিেে চালু কেরত  DAE Ict division / গ্রািীণর ান সেন্টারে সযাগারযাগ করুন| 

সেরশে বামহরে যাবাে আরগ, আপমন তখনকাে তাৎক্ষমনক সোমিং অবস্থা েম্পরকে জানরত *111*5*6# নম্বরে কল করুন| 

সোমিং এ থ্াকা েিে গ্রাহক সেবা হটলাইন হল: +8801700100121| 

সোমিং টযামে  ও কিারেজ ও েম্পরকে তথ্য পারবন এখারন: http://www.grameenphone.com/personal/prepaid-postpaid/international-roaming/tariff-

coverage| 
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