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3G Sunset এবং এটি বলতে কি বুঝায়  

  

1. 3G Sunset িী? 

3G Sunset বলতে  Celcom’s 3G নেটওয়ার্ক বন্ধ হওয়া এবং 3G সম্পর্র্কে সর্ল স়ার্ভকস নেমে ভতযস, এসএমএস এবং 

ড়াট়া সম্পর্র্কে সর্ল নেটওয়ার্ক বন্ধ হওয়াতর্ নব়াঝ়ায। 

  

2. Hello Sim কি Digital Network (JENDELA) প্রাগ্রাতের আওোয় থািতব? 

হ়্া াঁ, Hello Sim হতল়া এর্টট  MVNO ে়া Celcom এর নেটওয়ার্ক এবং অবর়্াঠ়াতম়া ব্বহ়ার র্তর। 

3. Celcom ই কি এিোএ সাকভিস প্রাভাইডার যা 3G Sunset দ্বারা রভাকবে হতে অথবা োলতয়কিয়ার 

সেস্ত সাকভিস প্রাভাইডাররা এটির দ্বারা রভাকবে হতে ? 

ে়া,সর্ল স়ার্ভকস নর়াভ়াইড়ারর়া  2021 স়াতলর মতয্ ে়াতের 3G নেটওয়ার্ক বন্ধ র্তর নেতব। 

  

4. Celcom োতের 3G প্েিওয়ািিটি িখে বন্ধ িতর কেতে? 

আমর়া 3G নেটওয়ার্ক 2021 স়াতলর মতয্ বন্ধ র্রতে ে়াচ্ছি এবং এটট  2021 স়াতলর 31নে র্ডতসম্বতরর মতয্ সম্পন্ন  র্র়ার 

ট়াতগ কট র্তরর্ি। এর্ই স়াতে, আমর়া 4G নেটওয়ার্ক নর্ আরও রস়ার্রে নেটওয়ার্ক র্ভ়াতরজ এবং সবতেতয গর্েসম্পন্ন 

নডট়া স্পিড সরবর়াতহর জে্ এটটতর্ আরও উন্নে ও রস়ার্রে র্রর্ি। 

  

3G Sunset আপোতি এিজে প্োবাইল বযবহারিারী কহসাতব িীভাতব রভাকবে িরতব? 

  

1. আকে 3G প্েিওয়ািি বযবহারিারী কিো ো িীভাতব জােব? 

আপর্ে ের্ে 3G র্ডভ়াইতসর ব্বহ়ারর়্ারী হে অেব়া আপে়ার ন ়াে 4G র্ডভ়াইস ে়ার়্া সতেও 3G  ব্বহ়ার র্রতে 

প়ারতিে বতল মতে হতি। আপর্ে আপে়ার ন ়াতের নেটওয়ার্ক আইর্েটটও নের্ র্তর নেখতে প়ারতবে ~ নসখ়াতে ের্ে 

নবর্েরভ়াগ সমতয 3G নে়া র্তর েতব আপর্ে বুঝতবে নে আপর্ে এর্জে 3G নেটওয়ার্ক এর আওে়ায আতিে। 

  

2. আকে যকে 3G Sunset প্থতি 4G uSIM িাডি এবং 4G কডভাইতস আপতগ্রড িরার সেয় বযথ ি হই েতব আকে 

প্িাে ধরতের সেসযার সমু্মখীে হতে পাকর? 

আপর্ে আম়াতের  4G নেটওয়াতর্কর সবতেতর্ নবষ্ট  অর্ভজ্ঞে়া এবং সবতেতর্  ়াষ্ট ড়াট়া উপতভ়াগ র্রতে প়ারতবে ে়া 

এবং আপে়ার ভতযস এবং নডট়া পর্রতেব়াগুর্ল ব্বহ়াতর র্বঘ্ন ঘটতে প়াতর। 

  

3. আকে যকে 3G কডভাইতস থাকি েতব আোর কি েেুে কডভাইস কিেতে হতব? 

হ়্া াঁ, আপে়াতর্ এর্টট 4G র্ডভ়াইতস আপতেড র্রতে হতব। 

  

4. আোর কি বেিোে SIM িাডিটি পকরবেিে িরা েরিার? 

আপর্ে ের্ে বেকম়াতে 4G র্ডভ়াইস ব্বহ়ার র্তর ে়াতর্ে র্র্ন্তু আপর্ে নেখ়াতেই ে়াে নর্বল 3G নেটওয়ার্ক ব্বহ়ার র্রতে 

প়ারতিে, েতব সম্ভবে আপর্ে পুর়াতে়া SIM র়্াডক ব্বহ়ার র্রতিে। অেুেহ র্তর আপে়ার র্ের্টস্থ Merchantrade ব্র়াতে 

র্গতয 4G uSIM র়্াতডক আপতেড র্তর র্েে। 

  

5. Merchantrade িীভাতব আোতি 4G কেতে সাহাযয িরতে পাতর? 

আপর্ে 3G র্ডভ়াইস ব্বহ়ার র্রতিে এবং / অেব়া বেকম়াতে নর়্াতে়া পুর়াতে়া SIM র়্াডক ব্বহ়ার র্রতিে, আমর়া 

আপে়াতর্  SIM র়্াডকটট আপতেড র্র়ার জে্ আম়াতের নস়াে়্াল র্মর্ডয়া অেব়া SMS এর ম়ায্তম আপে়াতর্ জ়ার্েতয 

র্েতব়া। 

  

6. আোর বেিোে প্ল্যাে/পযাতিজটির িী হতব? এিা কি পকরবেিে হতব? 

ে়া। বেকম়াে প্ন়্্াে অপর্রবর্েকে ে়ার্তব। 

  

7. Merchantrade িীভাতব আোতি আোর অঞ্চতল 3G বতন্ধর সটিি সেয় সম্পতিি জাোতব? 



2021 স়াতলর মতয্ স়ার়া ম়ালতযর্েয়া জতু়ে পে ক়াযক্রতম 3G sunset র়্াে কক্রমটট ব়াস্তযব়াযে র্র়া হতব। আমর়া আম়াতের 

Merchantrade ওতযবস়াইট, MVNO, Hello SIM এর ন ইসবুর্ নপইজ এবং ে়াখ়া গুতল়াতে 3G sunet এর এল়ার়্া এবং সময 

সম্পর্র্কে সর্ল েে্ আপতডট র্রব। 

  

8. আকে যকে আোর কডভাইসটি আপতগ্রড ো িকর অথবা আোর কসে িাডিটি আপতগ্রড ো িকর েতব কি 

হতব? োহতল আকে কি আোর 2G SIM িাডিটি েখেও চালু প্রতখ বযবহার িরতে পারব?   

হ়্া াঁ, আপর্ে 2G পর্রতেব়া নেমে ভতযস এবং এসএমএস উপতভ়াগ র্রতে প়ারতবে। েতব 2G নডট়ার গর্ে র্ম হওয়ায 

আপে়ার নডট়া অর্ভজ্ঞে়া উতেখতে়াগ্ভ়াতব রভ়ার্বে হতব। 

  

9. আরও েথয বা রতের জেয আকে প্িাথায় প্যতে পাকর বা প্যাগাতযাগ িরতে পাকর? 

আরও েতে্র জে্ Merchantrade Facebook নপইতজ নমতসজ র্রুে - 

https://www.facebook.com/HelloSimbyMerchantrade/ অেব়া 1900 ব়া 013-226 4461 েম্বতর আম়াতের Merchantrade 

নর্য়ার ল়াইতে র্ল র্রুে। আম়াতের অর্ স 24 ঘন্ট়া ে়ালু ে়াতর্। 

  

10. 3G sunset এর সেয় কি প্িাতো পকরতেবায় কবঘ্ন ঘিতে পাতর? 

3G sunset েেক্ষণ পে কন্ত আপে়ার র্ডভ়াইস এবং SIM র়্াডক 4G র্রতে সক্ষম, েেক্ষণ  পে কন্ত স়ার্ভকতসর নর়্াে র্বঘ্ন ঘটতব 

ে়া।। 

 


