
খ)  িনেজর নতুন আইিপ দখাঃ  

আপনার সাধারণ াউজাের (ই ারেনট এ ে ারার অথবা মিজলা অথবা ফায়ার ফ ) 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 Strat 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 সাভার এর আইিপ।  

গ)  হাম পইজ সট 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। 

ঘ)  ি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। 

 

ExitNodes  {FR} 

StrictExitNodes 1 

তারপর ফাইলিট সইভ কের আপনার টর াউজারটা ব  কের পুনরায় চালু ক ন। 

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  

এছাড়া িনিদ  কান আইিপ ব বহার করার জন  আপিন নীেচর লাইন েলা সট কের িদেত পােরন। 



ExitNodes 54.32.156.182, 146.188.130.30  

StrictExitNodes 1 

এখন আপিন ধুমা  এই দুইিট আইিপ ব বহার করেত পারেবন।  

নাটঃ উপেরা  উপােয় কাজ করার সময় যিদ ওই িনিদ  সাভার ব  থােক অথবা ঐ দেশর কান সাভার তখন অন না থােক, তাহেল 

আপনার টর াউজার চালু হেব না।  

 


