আপিন আমােদর থেক যভােব এসএমএস
এসএমএস

য় কেরন ঠক একই ভােব আপনার ইউজাররা

য় করেত পারেব indirectly আমােদর থেক এে ে

আপিন মধ

তা করেবন

এবং িনেজর রেট তােদর এসএমএস িদেবন, তারা জানেব তারা আপনার থেক এসএমএস
কেরেছ । আপিন

িতটা ইউজারেক আলাদা আলাদা এসএমএস এর

পারেবন । তারা আপনার মতনই সব িকছ করেত পারেব

াইজ সট কের িদেত

ধু সাব ইউজার তরী করেত পারেব না।

এসএমএস িরেসলার িসে
> িনেজর ইে

য়

ম:

মত এসএমএস এর মূল বসােনা যােব ।

> ি নওেয়েবর এসএমএস এর যত সুিবধা আেছ, আপনার িনেজর ইউজারেকও সব সুিবধা এেত
িদেত পারেবন । যমন ইনব

এসএমএস, অেটাির াই ইত ািদ ।

> White Label অথাৎ নাম ঠকানা িবহীন কে ার প ােনল যটা দেখ আপনার ইউজার রা
বুঝেতও পারেব না তারা আপনার থেক

য় না কের অন কাথাও থেক

য় কেরেছ িকনা !

> White Label Wordpress Plugin, সুতরাং চাইেলই আপনার ইউজাররা ওয়াডে স সাইেট এই
াগইন ব বহার কের এসএমএস পাঠােত পারেব ।
ি নওেয়ব থেক

াগইন দেখ বাঝার উপায় নই এ ট

য় করা ।

> আপনার ইউজাররা চাইেল API ব বহার করেত পারেব ।

এসএমএস এর ময়াদ আপনার মত ৩০ িদন কের পােব আপনার ইউজার ।

নাট:
১. মাি ং/ া

ং স ার আইিড বদল করা যােব না ।
ং/

িকভােব আপনার ইউজার এসএমএস অডার করেব ?
আপনার ইউজার িনেজর কে াল প ােনল থেক এসএমএস এর অডার করেল আপনার
মাবাইেল না টিফেকশন যােব এবং তারা আপনােক আপনার রট অনুযায়ী টাকা পেম
এরপর আপিন আবার আমােদর ক আমােদর রট অনুযায়ী টাকা পেম

কর ব

করেল আমরা

আপনার ইউজােরর এসএমএস সািভস চালু কের িদেবা ।

একনজের:
ইউজার অডার করেব > আপনার রট অনুযাযী ইউজার থেক পেম
ি নওেয়েব পেম

হন করেবন >

দান করেবন > ি নওেয়ব কতৃক ২-৩ ঘ ার ম ধ সািভস চালু এবং
আপনার ইউজার এসএমএস পাঠােত পারেব ।

Terms & Conditions:
> আপনার ইউজার সািভস Abuse করেল িকংবা চ
আমরা ব

া করেল

েয়জেন আপনার মূল অ াকাউ

কের িদেত পাির ।

> ি নওেয়ব বাংলােদশ, যেকােনা সময় মূল িকংবা যেকােনা ধরেনর পিরবতন িকংবা িস া
হন করেত পাের, এে ে

ি নওেয়েবর িস া ই চূ ড়া

বেল গন হেব ।

Agreement Form
Name
Address
Mobile
NID No
Birthday
Est. Required SMS
(Monthly)

I/WE …………………….. On behalf of ………………….. (Company name)
e) have read
the above
e terms and conditions properly and want to take the Bulk SMS
reseller service of Greenweb BD.

Signature & Date

Official Seal

