
মােক�িটং এর জন� কি�উটার ��ত করা 

১। �য �ফসবুল আইডী চালােবন, �সটা �কান �দশ এর আইিপ িদেয় চালােবন, তা িঠক ক�ন। 

২। এরপর ঐ িনিদ�� �দেশর �কাড িসেল� কের টর অন ক�ন। এর প�িত হে�ঃ  

িনিদ�� �দেশর আইিপ ব�বহার করাঃ 

িবিভ� কারেণ আপনার িনিদ�� �দেশর আইিপ ব�বহার করেত হেত পাের। �যমনঃ টর �ফসবুক চালনার সময় িনিদ�� একিট আইিপ 

িদেয় না চালােল �সই আইিড �ক কের �দয়। এর জন� টর �ফা�ােরর িভতর Data �ফা�ােরর িভতর Tor এ যান। এর িভতর 

torrc-defaults নােম একিট ফাইল পােবন।  

 

�সটােত ডাবল ি�ক ক�ন। এরপর এেক ওয়েপন করার জন� �নাটেপড িসেল� কের িদন। 

 

এই ফাইেলর একদম �শেষ নীেচর লাইন�িল িলেখ িদন। 
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তারপর ফাইলিট �সইভ কের আপনার টর �াউজারটা ব� কের পুনরায় চালু ক�ন। ির�াট� িদেল হেব না।  

এখন আপিন �ধু �াে�র িবিভ� আইিড িদেয় কাজ করেত পারেবন। এইভােব �যেকান িনিদ�� �দেশর �কাড িদেয় িদেল �ধুমা� 

�সই �দেশর আইিপ ব�বহার করা যায়।  

িবে�র িবিভ� �দেশর কাি� �কাড পােবন এই এে�স এঃ  data.okfn.org/data/core/country-list 

এছাড়া �গেল country code 2 digit িলেখ সাচ� িদেল অেনক সাইট পােবন �যখােন �কাড�েলা �দয়া আেছ।  

এভােব আপিন িনিদ�� �দশ �সট করেলন। এখন আমরা িনিদ�� আইিপ �সট করার প�িত �দখেবা।  

�ফসবুেক িনিদ�� আইিপ ব�বহারঃ  

�ফসবুক চালােনার সময় এেকক সময় এেকক আইিপ ব�বহার করেল �ফসবুক তা িডেট� কের �ফেল। অেনক সময় চ�ােল� কের। 

�ফান না�ার চায়। ডকুেম�স চায়। ফেল ঐ �ফসবুক আইিড বািতল হেয় যায়। এর জন� িনিদ�� একিট আইিপ �ফসবুেকর িনিদ�� 

একিট ��াফাইেলর জন� ব�বহার করা যায়। এেত বারংবার আইিপ বদল হয় না। চ�ােলে� পরার স�াবনা কম থাকেব। 

তেব ঐ আইিপ ব� হেয় �গেল (ঐ কি�উটাের টর সািভ�স ব� কের িদেল) টর কােন� হেব না। তখন অন� একিট আইিপ �সট 

করেত হেব।  

একিট আইিপ �থেক ২/৩ টা এর �বশী �ফসবুক আইিড না চালােনা ভাল হেব।  

িনিদ�� আইিপ �সট করাঃ  



১। টর �াউজার ওেপন ক�ন। আপনার �হাম �পইজ িহেসেব ইিতমেধ� আইিপ �দখােনা �য �কান সাইট �সট থাকার কথা। 

�যমনঃ www.komar.org/cgi-bin/ip_to_country.pl অথবা www.ip2nation.com অথবা অন� �কান সাইট। �সই সাইট 

�থেক আইিপ এে�স কিপ ক�ন। এখন আপনােক �য আইিপ �দখাে�, তা ঐ �দশ এর আইিপ হেব, যা আপিন উপের �সট কের 

িদেয়েছন।  

২। এখন টর �ফা�ােরর িভতর Data �ফা�ােরর িভতর Tor এ যান। এর িভতর torrc-defaults ফাইেলর িভতর �দশ এর 

�কাড মুেছ িদন ও উপেরর আইিপ এে�স �প� ক�ন। এরপর ফাইলিটর ঐ অংশ �দখেত নীেচর মেতা হেব।  

 

 

৩। এখন টর �াউজার ব� কের আবার চালু কেরন। ির�াট� িদেল হেব না।  

৪। �হামেপইেজ আপনার �সট কের �দয়া আইিপ �দখা �গেল, মেন করেবন, আইিপ �সট হেয়েছ। �হামেপইেজ আইিপ 

�দখােনা �পজ �সট করার িনয়মঃ 

ক)  িনেজর আইিপ �দখাঃ  

আপনার সাধারণ �াউজাের (ই�ারেনট এ�ে�ারার অথবা মিজলা অথবা ফায়ারফ�) www.ip2nation.com এে�স এ �গেল 

আপনার আসল আইিপ �দখেত পারেবন।  

এখন টর �াউজার চালু ক�ন। এর জন� টর এর �ফা�ােরর িভতর িগেয় Start Tor Browser.exe �ত ডাবল ি�ক ক�ন। 

 



একসময় টর �াউজার চালু হেব। 

 

�াউজার পুেরাপুির �রিড হেয় �গেল Congratulations �পইজ �দখােব। 

 

এখন �াউজােরর উপেরর বাের রাইট ি�ক কের Menu Bar অপশন �ক এনাবল কের িদন। তাহেল িবিভ� অপশেন �যেত সুিবধা 

হেব। 

 

এখন www.ip2nation.com এে�স এ যান। �দখেবন, আপনার িনজ� আইিপ না �দিখেয়, অন� �কান আইিপ �দখাে�। এটা 

হে� টর এর �শষ সাভ�ার এর আইিপ।  

খ)  �হাম �পইেজ সব�দা িনেজর আইিপ �দখার ব�ব�া করাঃ  

এর জন� �মনু �থেক Tools  �মনু �থেক Options িসেল� ক�ন। 



 

এবং Use Current Page এ ি�ক কের Home page িহেসেব এই �পইজেক �সট কের িদন।  

 

 

এখন �য �কান সময় টর চালু হেল আপনার নতুন আইিপ সােথ সােথ �দখা যােব। 

�নাটঃ উপেরা� উপােয় কাজ করার সময় যিদ ঐ িনিদ�� সাভ�ার ব� থােক অথবা ঐ �দেশর �কান সাভ�ার তখন অন না থােক, 

তাহেল আপনার টর �াউজার চালু হেব না। এ সময় আপনােক ঐ �দেশরই িনকট� আেরকটা আইিপ খঁুেজ �বর করেত হেব।  

�ফসবুেকর আইিড এর জন� এমন আইিপ িনেল ভােলা, �যটা আেগর আইিপ এর কাছাকািছ �কান জায়গায় থােক। অেনক বড় �দশ 

হেল, একই �দেশর আইিপ হেলও সমস�া হেত পাের। তাই তুলনামূলক �ছাট �দশ িনেল ভাল হেব।   

 

ব� আইিপ এর িনকট� আেরকিট আইিপ খুেজ �বর করা 

ক)  এর জন� আেগ �থেক ব� আইিপ এর �লােকশন �সভ রাখেত হেব। আেগর আইিপ এর অ�াংশ ও �ািঘমাংশ দরকার 

হেব। 

খ)   www.komar.org/cgi-bin/ip_to_country.pl এ আইিপ �য শহেরর �সই শহেরর অ�াংশ-�ািঘমাংশ �দখা যায়। 

নীেচর ছিবেত �দখুন �সটা িচি�ত করা আেছ। 



 

গ) এখন ধির, আমােদর ব� আইিপ এর অ�াংশ, �ািঘমাংশ িছলঃ 37.5155°N  - 121.8962°W 

ঘ) এখন আমরা আবার এর িভতর torrc-defaults ফাইেলর িভতর ঐ �দশ এর �কাড �সট কের িদব।  
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এখােন �া� �দয়া আেছ। আপনার �য �দশ িনধ�ারন করা আেছ, �সই �দশ এর �কাড িদেবন।  

ঙ)   এরপর টর ব� কের, আবার অন করেবা। অথবা New Identity �ত ি�ক করেবা। নতুন আইিপ �পলাম যার অ�াংশ, 

�ািঘমাংশঃ 32.8183°N - 117.1966°W 

চ)  আবার টর ব� কের, আবার অন করেবা। অথবা New Identity �ত ি�ক করেবা। আেরকটা নতুন আইিপ �পলাম যার 

অ�াংশ, �ািঘমাংশঃ 42.3241°N - 83.7113°W 

ছ)      আবার টর ব� কের, আবার অন করেবা। অথবা New Identity �ত ি�ক করেবা। আেরকটা নতুন আইিপ �পলাম যার 

অ�াংশ, �ািঘমাংশঃ 34.0486°N - 118.4424°W 

এভােব বার বার �চ�া কের ব� আইিপ এর সবেচেয় কােছর অ�াংশ-�ািঘমাংেশ অবি�ত আইিপ িনেত হেব। আমােদর 

উপেরর ৩িট আইিপ এর মেধ� 34.0486°N - 118.4424°W এর আইিপ সবেচেয় কােছর।  

জ)  এখন এই নতুন আইিপ torrc-defaults ফাইেলর িভতর �সট কের িদব। 

 

তাহেল এখন পয�� আমরা যা যা কেরিছঃ 

- �য �দশ এর আইিপ ব�বহার করেবা, �থেম �সই �দশ �সট কেরিছ।  



- �সই �দশ এর আইিপ �পেয়, ঐ আইিপ �ক সব�দা এই �ফসবুক ��াফাইেল ব�বহােরর জন� �সট কেরিছ। যখিন এই 

�ফসবুক আইিড ব�বহার করেবা, তখনই এই আইিপ �সট করেত হেব। এই আইিপ ব� থাকেল িনকট� �কান আইিপ 

িনেত হেব।  

- একিট আইিপ এর িনকট� আইিপ �বর করা িশেখিছ।  

এখন আমরা �ি�ফায়ার ��ত করেবা।  

�ি�ফায়ার ��ত করা 

ক)  �থেম www.proxifier.com/download.htm সাইট �থেক �ি�ফায়ার ডাউনেলাড করেত হেব।  

এর িসিরয়াল �কাডঃ  

Proxifier 3.21 Serial: 

KFZUS-F3JGV-T95Y7-BXGAS-5NHHP 

T3ZWQ-P2738-3FJWS-YE7HT-6NA3K 

KFZUS-F3JGV-T95Y7-BXGAS-5NHHP 

65Z2L-P36BY-YWJYC-TMJZL-YDZ2S 

SFZHH-2Y246-Z483L-EU92B-LNYUA 

GSZVS-5W4WA-T9F2E-L3XUX-68473 

FTZ8A-R3CP8-AVHYW-KKRMQ-SYDLS 

Q3ZWN-QWLZG-32G22-SCJXZ-9B5S4 

DAZPH-G39D3-R4QY7-9PVAY-VQ6BU 

KLZ5G-X37YY-65ZYN-EUSV7-WPPBS 

6JZUY-32TKX-TK9W7-DU387-9RWKZ 

Portable Serial: 

2TCKX-TYQHL-NFN33-3YEDY-QW65D 

 

খ)  এখন �ি�ফায়ার ইন�ল ক�ন। এর িসিরয়াল �কাড িদেয় �রিজ�ার ক�ন। এর জন�  

Menu – Help – Registration এ ি�ক ক�ন। 

গ)  এখন আমােদর �ি�ফায়ার এর মেধ� �ি� সাভ�ার �সট করেত হেব। এর জন�  

Menu – Profile – Proxy Servers এ ি�ক ক�ন।  



 

ঘ)  এখন Add বাটেন ি�ক ক�ন।  

 

এখন নীেচর তথ��েলা �সট কের িদনঃ 

Address = 127.0.0.1 

Port: 9150 

Socks: Version 5 

 

এরপর OK বাটেন ি�ক ক�ন।  



 

 

এখন আবার OK বাটেন ি�ক কের �বর হেয় আসুন।  

ঙ)  এখন আমরা �ি�িফেকশন �লস �সট করেবা। এর জন� �থেম �মনু �ত  

Profile – Proxification Rules এ ি�ক ক�ন। 

 

 

এখন Add বাটেন ি�ক ক�ন। 



 

এখন নীেচর তথ��েলা �সট কের িদনঃ 

Name = Tor 

Applications = Tor.exe 

Action = Direct 

 



 

এখন OK বাটেন ি�ক ক�ন। ব�স, একিট �লস �সট হেয় �গল। এখন �ধু টর সরাসির �নট এ কােন� হেব। আর বাকী সকল 

সফটওয়ার টর এর মধ� িদেয় কােন� হেব। 

 

localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% 

এখন আপিন টরচ�াট ব�বহার করেল একইভােব আেরকিট নতুন �লস �তরী করেত পােরন। তখন এই তথ��েলা িদেত হেব।  

Name = Torchat 

Applications = Torchat.exe 

Action = Direct 

একইভােব আপিন যিদ �পপার পড়ার জন� আলাদা �কান �াউজার ব�বহার কেরন যা টর এর মধ� িদেয় কােন� করেত চান না, 

তাহেল এর জন� নতুন �ল �তরী করেত হেব। �যমনঃ 

Name = Opera 

Applications = Opera.exe 

Action = Direct 



 

সব�েলা �লস �সট করার পর, Ok বাটেন ি�ক ক�ন।  

 

কি�উটার অন হবার সােথ সােথ অেটােমিটক �ি�ফায়ার অন করাঃ  

এর জন� �ি�ফায়ার এর একিট শট�কাট �তরী ক�ন। C – Program Files / Program Files (x86) – Proxifier এ যান। 

এরপর Proxifier.exe এর উপর রাইট ি�ক কের Create Shortcut এ ি�ক ক�ন। আপনার �ড�টেপ একটা শট�কাট �তরী 

হেব। �সটা কিপ ক�ন।  

 

এরপর 

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup 



�ফা�াের িগেয় �সটা �প� কের িদন। তাহেল �ি�ফায়ার উইে�াস এর সােথ অেটােমিটক চালু হেব। এেত সুিবধা হেলাঃ আপিন 

ভুেল কখেনা �ফসবুক চালােনার জন� সরাসির ফায়ারফ� অন করেলও আপনার আসল আইিপ ব�বহার হেব না।   

এখন আমােদর �ি�ফায়ার ব�বহােরর জন� ��ত। এখন আমরা ফায়ারফ� ব�বহার করার জন� ��ত করেবা। 

 

ফায়ারফ� ��াফাইল �তরীঃ 

ক)  এর জন� www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ এে�েস িগেয় ফায়ারফ� ডাউনেলাড ক�ন। ইংিলশ ইউএস ভাস�ন 

িনেত হেব। 

 

খ) এখন ফায়ারফ� ইন�ল ক�ন।  

গ)  ফায়ারফ� ইন�ল হবার পর উইে�াস �াট� এ িগেয় firefox.exe –p িলেখ এ�ার চাপুন। নীেচর উইে�া আসেব।  

 

এখােন আপিন চাইেল নতুন ��াফাইল �তাইরী করেত পারেবন। অথবা �য �কান ��াফাইেলর মাধ�েম �নট �াউজ করেত পারেবন।  



আমরা এেককটা �ফইসবুল আইডী এর জন� একটা কের ��াফাইল �তরী করেবা।  

তাই এখন Create Profile এ ি�ক ক�ন। এর আেগ Use Selected Profile without asking at Startup এর িটকিচ� 

তুেল িদন।  

পরবত�ী উইে�ােত Next �চেপ পেরর �ীেন যান।  

 

 

এখােন �থেম আপনার ��াফাইেলর একিট নাম িদন। �যমনঃ Spammer1, spammer2, Islamic profile etc. 

এরপর Choose Folder এ ি�ক কের এই ��াফাইল এর জন� একিট �ফা�ার �সট কের িদন। উে�খ� ফায়ারফে�র ��াফাইল 

সহেজই এক জায়গা �থেক কিপ কের অন� জায়গায় িনেয় ব�বহার করা যায়। এই �ফা�ারিট �ধু কিপ কের িনেয় �গেলই হেব। 

নতুন কি�উটাের �ধু একটা ��াফাইল �তরী কের এর জন� �ফা�ার িহেসেব এই �ফা�ারেক �সট কের িদেলই হেব।  

ভাল হয়, িস �াইভ ছাড়া অন� �কান �াইেভ অথবা �ুি�ে�র �কান ভিলউেম সকল ��াফাইল রাখা। �ুি�ে�র ভিলউেম রাখেল 

সব�দা একই �াইভ �লটার িদেয় এটা মাউ� করেত হেব। 

�িত স�ােহ একবার এই ��াফাইল �ফা�ার ব�াকআপ িনেয় রাখেল ভাল। 



 

ছিবেত �দখা যাে�, িপ �াইেভ ��াফাইলস নামক �ফা�ােরর িভতর ��ামার১ নামক �ফা�ার �তরী কের ‘িসেল� �ফা�ার’ বাটেন 

ি�ক করা হে�। এটা �ুি�� এর িভতের তাই �িতবার �ফসবুক চালােনার আেগ এই কে�ইনার িপ �াইেব মাউ� করেত হেব। 

এরপর Finish বাটেন ি�ক ক�ন। তাহেল নীেচর �ীন আসেব। 

 

এভােব আপনার যত�েলা ই�া ��াফাইল �তরী করেত পারেবন। এরপর এখন িনিদ�� �ফসবুক ��াফাইেল �েবেশর জন� �সটা 

িসেল� কের Start Firefox এ ি�ক ক�ন।  

ঘ)  ফায়ারফ� ওেপন হবার পর এই ফাইেলর ��র িদেক �দখােনা প�িতেত এই কাজ�েলা ক�ন। টর �াউজােরর জন� 

প�িত ফায়ারফে�র জন�ও �েযাজ�। 



- ফায়ারফ� �াউজাের �মনুবার �সট ক�ন।  

- সব�দা আইিপ �দখার �পইজ �সট ক�ন। 

ঙ)  আপনার আইিপ �দখােনার �পইজ ও �ফসবুক �পইজ যােত �াউজার ওেপন করেলই অেটােমিটক ওেপন হয়, �সটা �সট 

ক�ন। এর জন� করণীয় হে� এই দুিট �পইজ ওেপন অব�ায় Menu – Tools – Options – Use Current Pages এ ি�ক 

ক�ন। তাহেল নীেচর ছিবর মেতা অব�া হেব। 

 

ব�স এখন এটা �সট হেয় �গেছ। এই �পজ ব� কের িদেত পােরন। এখন আপিন নতুন একিট �ফসবুক আইডী খুেল কাজ �� 

কের িদেত পােরন ইনশাআ�াহ। 

 


