NTPro

सेवा सम्बन्धि जानकारी

१. NTPro कस्तो सेवा हो?
यो एक प्रकारको Android/IOS Platform मा चल्ने Apps मार्फ त प्राप्त हुने सेवा हो . हाललाई यो
सेवामार्फ त नेपाल टेललकमका Postpaid Mobile का ग्राहकले नेपाल टेललकमको नेटवकफ का कुनै पलन
नम्बरमा कल गनफ र कल प्राप्त गनफ सक्छन | NT नेटवकफ बालहर अर्ाफत लवदेशमा भएको समयमा पलन NT
नेटवकफ को नम्बर बाट कल प्राप्त गनफ तर्ा NTPro प्रयोगकाताफ बीच लभलियो कल गनफ तर्ा Instant
Messaging गनफ सलकन्छ |
२. के यस सेवा प्रयोग गननको लान्ग इधटरनेट चान्हधछ ?
हो यो सेवा इन्टरनेट सेवामा आधाररत भएकाले इन्टरनेट चालहन्छ | तपाईले मोबाइल िाटा वा वाईर्ाई प्रयोग गनफ
सक्नु हुन्छ |
३. यो सेवा कसले प्राप्त गनन सक्छ ?
हाललाई यो सेवा नेपाल टेललकमका GSM पोस्टपेि मोबाईल प्रयोगकताफले मात्र प्रयोग गनफ सक्दछन |
४. यो सेवा कसरर प्राप्त गने ?

• सबफप्रर्म यो सेवा प्राप्त गनफको लालग Google Play store वा Apple Store बाट NTPro
App Download गरर आफ्नो मोबाइलमा Install गनफहु ोस |

• त्यसपलछ GSM पोस्टपेि मोबाइलबाट sub ntpro टाइप गरर 1428 मा SMS गरर Register
गनफहु ोस | 1428 बाट प्राप्त User Name / Password लाई NTPro APP मा प्रयोग गरर
यो सेवा सचु ारु गनफ सलकन्छ | यो सेवा प्रयोग गरे वापत करबाहेक प्रलतमलहना रु. १००|- Rental
Charge लाग्छ |
५. NTPro मा Call Receive गननका लान्ग के गननपछन ?
Registration गदाफ प्राप्त SMS मा NTPro मा Call Receive गनफ लनदेशन उपलब्ध गराएको हुन्छ | सो
लनदेशन अनुसार नेपाल टेललकमको मोबाइल नेटवकफ मार्फ त Call Forward गररने नम्बर
**62*775×××××××# िायल गनफपु छफ |

६. NTPro मा Call Receive(Incoming) नभए के गने ?
पलहले ##21# अर्वा #004# Dial गनफहु ोस र त्यसपलछ NTPro
**62*775×××××××# Dial गनफहु ोस |

Register

गदाफ

SMS

बाट आएको

७. NTPro मा ISD Service कसरर न्लने <
यसका लालग add intl लेखरे 1428 मा SMS पठाउनु पछफ |
८. NTPro बाट अधय नम्बरमा कसरर डायल गनन सन्कधछ ?
NTPro App को] Dial Pad प्रयोग गरर सामान्य रुपमा जस्तै गरर कल गनफ सलकन्छ | उदाहरणको लालग
मोबाइल नम्बरका लालग : Dial 98××××××××
PSTN का लालग M Dial 0155××××××××
ISD का लालग M Dial:1424 Country Code वा 00 Country Code वा + Country Code.
त्यसैगरी NTPro App बाट Instant Messaging र Video Call पलन गनफ सलकन्छ .
९. NTPro बाट कल गर्ान कन्त महसनल लाग्छ?
NTPro बाट Mobile/Landline मा कल गदाफ रु. ६ प्रलतलमनेट र कल उठाउँदा रु. ३ प्रलतलमनेट कल चाजफ
लाग्छ | त्यसैगरी International Call गदाफ कल गने देशका लालग लाग्ने ISD Charge र र्प रु. ६
प्रलतलमनेट लाग्छ | यी सबै महसल
ु मा कर समावेश गररएको छै न |
NTPro User बाट NTPro User मा Voice Call, Instant Messaging र Video Call
लनशल्ु क हुन्छ |
जस्तै : तपाईको
ं Postpaid Number 985××××××× छ भने NTPro User 85××××××× हुनेछ
| NTPro User (85×××××××) बाट अको NTPro User (85×××××××) मा मालर् उल्लेलखत
सेवाहरु Free हुन्छ |
१०. Password न्बन्सनयो भने के गने ?
लबलसफयो भने पलन लचन्ता ललनु पदैन | SMS Short-code बाट Password र्ाहा पाउन सलकन्छ
| यसका लालग pwd लेखरे 1428 मा SMS पठाउनु पदफछ | त्यसपलछ तरुु न्तै SMS मार्फ त Password प्राप्त
हुन्छ |
Password

११. Password पररवतनन गनन के गनन पर्नछ ?
यसका लालग chngpwd old-pwd new-pwd लेखरे 1428 मा SMS गनफु पदफछ |

उदाहरणका लालग यलद Old Password: abc123 र New Password: xyz345 छ भने chngpwd
abc123 xyz345 लेखरे 1428 मा SMS पठाउनु पछफ | त्यसपलछ नयाँ Password SMS मार्फ त तरुु न्तै
पाप्त हुन्छ |
१२. यो सेवा Unsubscribe गननका लान्ग के गननपछन ?
यसका लालग unsub ntpro टाइप गरर 1428 मा SMS गनफु पछफ . त्यसपलछ तरुु न्तै यो सेवा
Unsubscribe

x'G5 .

१३. NTPro सेवा Unsubscribe गरे पन्छ पन्न मोबाइलमा फोन Receive मा समस्या भएमा के गने ?
यस्तो समस्या आएको खण्िमा #004# िायल गरे र Call Forward क्यालन्सल गनफहु ोस |
१४. र्प जानकारीको लालग https://www.ntc.net.np/pages/view/nt-pro मा visit गनफहु ोस |

