
 

 

 
 
 
 
 

আপনার নতুন AT&T (ফান ব+বহােরর িনেদ0 শাবলী  

আপনার িডভাইস সিkয় করেত এই ধাপ2েলা অনুসরণ ক7ন।  
 

আপনার নmর অনুসnান  

• “OK” (ওেক) কী চাপুন, এরপর এই kম/ অনুসরণ ক3ন ‘4স/ংস > িডভাইস > 4ফান নmর’) 

• "িডভাইেসর IMEI/িসিরয়াল নmর অনুসnান ক3ন" িনব?াচন ক3ন 

• *#06# ডায়াল ক3ন এবং “কল/উtর" কী চাপুন 

ভেয়সেমইল 1সটআপ 

ভেয়সেমইল 4সটআপ করেত এবং 4কান ভেয়সেমইল Eনেত অনুgহ কের “1” কী 4চেপ ধের রাখুন। 
এর মাধJেম ভেয়সেমইল 4সটআপ 4মনু চালু হেব। 

• ভেয়সেমইেলর পাসওয়ােড? র  4স/ংস িডফl িহেসেব চালু করা থােক৷ 
• এমন এক/ পাসওয়াড?  4সট ক3ন যা অননJ এবং সহেজ 4কউ অনুমান করেত পারেব না (7-15 অংেকর মেধJ)।  

• পাসওয়াড?  বn কের রাখা যায়।  
• ভেয়সেমইেলর মূল 4মনুেত িগেয়, এই অপশনSেলা িনব?াচন ক3ন: 4 > 2 > 1 > 2 

• অনJ 4কান 4ফান 4থেক ভেয়সেমইেল কল করার সময় িকংবা 4রািমং করার সময় পাসওয়াড?  আবশJক।  

gাহক 1সবা  
যিদ পাসওয়াড?  ভুেল যান, তাহেল হJাnেসট 4থেক 611-এ ডায়াল কের অথবা অনJ 4কােনা 4ফান 4থেক 800-331-0500 
নmের Business End User Care (িবজেনস এn ইউজার -কয়ার)-এ কল কের 7 সংখJার ওয়Jারেলস নmের 4স/ 
িরেসট করা যােব (4সামবার 4থেক Ekবার: সকাল 8টা-রাত 10টা, শিনবার-রিববার:  সকাল 9টা -রাত 10টা, 0ধু 

ইংেরিজ4ত)।  
 এই 4যাগােযােগর মাধJম/ সাধারণ সমসJা সমাধান বা িজjাসার জনJও বJবহার করা 4যেত পাের। 

িডভাইস সিkয়করণ  
িডভাইস/ 24 ঘXার মেধJ সিkয় হেব।  

30 িদেনর জনJ িডভাইস/ Test and Trace (4টs অJাn 4Zস) 4pাgােমর জনJ সিkয় থাকেব।  
ইউিনট/ িনিkয় করার পর, িনেmাk চJােনেলর মাধJেম 4রাগীর বJিkগত িবিলং-এর দায়-দািয়েtর অধীেন  

এ/ পিরেষবা সহকাের পুনঃসিkয় করা যােব: 
• 4দাকােন: www.att.com/stores/ 

• অনলাইেন 24/7: www.att.com/wireless/byod/ 
• 4ফােন:!888-573-0658 (4সামবার-Ekবার: সকাল 8টা- রাত 10টা, শিনবার-রিববার: 

 সকাল 9টা- রাত 10টা, Eধু ইংেরিজেত ) 
পয?েবkেণর পর আপিন 4ফান/ 4রেখ িদেত পােরন। আপনােক 4স/ NYC Health and Hospitals 

-এ 4ফরত িদেত হেব না। যিদও এ/ বাধJতামূলক নয়, তেব িডভাইস ও পিরেষবা যিদ আর pেয়াজন না হয় তাহেল 
এSেলার মেধJ 4যেকান এক/ AT&T িবপণনেকেnd 4স/ 4ফরত িদেত পােরন:  

 
 
 
 

িডভাইস ব(বহারকারীর জন( অনলাইন িনেদ3শনা: www.att.com/device-support/index/ATT/EmblemU102AA 
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MANHATTAN 
3 TIMES SQUARE 

NEW YORK, NY, 10036 

BROOKLYN 
841 FLATBUSH AVENUE 
BROOKLYN, NY, 11226 

QUEENS 
37-36 82 ND STREET 

JACKSON HEIGHTS, NY, 11372 

BRONX 
65 RIVER AVENUE 
BRONX, NY, 10451 

STATEN ISLAND 
2865 RICHMOND AVENUE 
STATEN ISLAND, NY, 10314 

 


