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  হ্যা
�কা�র হ্যাতে চা�ন?
  �হ্যাতে� সো�তেন র�খু�ন-

      সাবা প্রতে�র উত্তর আপন�র ��ন� থা�কাতেবা ন�;
তেবা,           সো�তেকা�ন প্রতে�র উত্তর খু� �তে� সোবার কার�র সো��গ্য
� আপন�র মতে�
 থা�কাতে হ্যাতেবা।

           আপন�তেকা সা���রণ ম�ন�তে!র � �ন�য় ২০০ গুণ সোবাটি& সোকা'( হ্যা�) এবা+ চা���কা হ্যাতে হ্যাতেবা।
         ন� ন ন� ন প্র��টি, সাম্বতে. দ্রু টি&তেখু সো0��র সো��গ্য
� থা�কাতে হ্যাতেবা।



   শুরুতেই একা�ন হ্যা
�কা�তেরর টিচান্তা�-     ভা�বান�র সা�তেথা পটিরচায় কাটিরতেয় টি5তেবা�।

           টিনতেচার টি�+তেকা টি6কা কারতে� একা�ন হ্যা
�কা�তেরর ১৯৮৬ সা�তে� সো�খু� বা�; � সো5খুতে প�রতেবান।

http://phrack.org/issues/7/3.html

       হ্যা
�কা�র ম�তেনই কাটি<উ��র টিসাতে=তেমর টিনর�পত্ত� প্র�চা)র সোভাতে> সো0��।
টিকান্তু,       আপটিন হ্যা
�কা�র হ্যাতেবান ম�তেন এই ন� সো�,   আপটিন অপর��) হ্যাতেবান।     হ্যা
�কা�র এবা+ অপর��)র মতে�
 আকা�&-  �টিমন প�থা;কা
।

               হ্যা
�টিকা+ এর শুরুর টি5তেকা হ্যা
�কা�রর� সোকাবা�ম�ত্র সোকা'( হ্যা� বা& হ্যা
�টিকা+ কারতে�ও বা; ম�তেন সোসাই হ্যা
�টিকা+ সোথাতেকা টিনর�প5 র�খুতেই
 হ্যা
�কা�রর� job  কাতের থা�তেকান। 0তে�,     আপটিন হ্যা
�টিকা+ কারতেবান টিCকাই টিকান্তু,  উতেD&
 হ্যাতেবা-

      সা�ইবা�র অপর��)তে5র সোথাতেকা সা�ইবা�র �গ্যতেকা টিনর�প5 র�খু�।

http://phrack.org/issues/7/3.html


    প�Cকাতে5র �তে��� কা� জ্ঞা�ন থা�কা� �রুটির

     টি�টিন কাটি<উ��র বা
�বাহ্যা�র কারতেই ��তেনন ন�,     এই বাই �র �ন
 ন�।
          অন্তা পতেF ইন্টা�রতেন� ও কাটি<উ��র টিসাতে=ম সাম্বতে. প্র�থাটিমকা ��রণ� থা�কাতে হ্যাতেবা।

      সোসাই সা�তেথা টিকাছু��� হ্যাতে�ও ই+তেরটি� ��নতে হ্যাতেবা।

"   ইন্টা�রতেনতে�র ম�টি�কা সোকা?", "   সা0�ওয়
�র টিকাভা�তেবা বা�ন�য়?"
     ই
�টি5 প্র� ��তে5র মতেন ঘু�রপ�কা খু�য়-       �তে5র �তেন
ও এই বাইটি� সো�খু� হ্যায় টিন। অথা;�ৎ,     এই বাই পতেJ �র� বা�ঝতে
 প�রতেবান ন�। তেবা,       আপটিন �টি5 �তে5র অন্তাভা(; , ন� হ্যান �হ্যাতে�,        হ্যা
�টিকা+ সাম্বতে. প্র�থাটিমকা জ্ঞা�ন ন� থা�কাতে�ও এই

    বাইটি� পJতে সোকা�ন বা���� সোনই। তেবা,  &; হ্যাতেL-          আপন�তেকা 5)ঘু; ১ বাছুর প্রটিটি5ন কামপতেF ৫ ঘুণ্টা� হ্যা
�টিকা+ সো&খু�র
   সোপছুতেন বা
য় কারতে হ্যাতেবা।             � ন� হ্যাতে� প্রটিতে��টিগ্য�ম(�কা ও টিবা!�, হ্যা
�টিকা+ �গ্যতে প্রতেবা& কাতের শু�� শু�� হ্যা�&
  ।      হ্যাওয়�র 5রকা�র সোনই আপটিন �টি5 &তে; র�টি� থা�তেকান �হ্যাতে�, স্বা�গ্যম।     ।আ�তেকা সোথাতেকা আপন�র ��ত্র� শুরু



    ১ বাছুতেরর �ন
 ��ত্র� শুরু



   প্রথাম ৬ ম�সা সোপ্র�গ্রা�টিম+

 সোছু��তেবা��য় শুন�ম- "    �ক্ষ্মা� হ্যাইতে� রF� ন�ই,    এই কাথা�র টিভাটিত্ত ন�ই।"
  একাইভা�তেবা বা�� ��য়-     সোপ্র�গ্রা�টিম+ ছু�J� হ্যা
�কা�র হ্যাওয়� ��য়,    এই কাথা�রও টিভাটিত্ত ন�ই।

তেবা,      আপটিন অতেনকা এক্সপ��; হ্যা
�কা�রতেকা বা�তে শুনতেবান- "      সোপ্র�গ্রা�টিম+ ন� ��নতে�ও হ্যা
�টিকা+ কার� ��য়"।   �তে5র কাথা�র সা�তেথা
    । আম�র কাথা� সোম�তে�ও সা�+ঘুটি!;কা ন� কা�রণ,            সোপ্র�গ্রা�টিম+ ন� সো�তেনও ১ সাপ্তা�তেহ্যা ১০০ টি� হ্যা
�টিকা+ সা0�ওয়
�র বা
�বাহ্যা�র কার� টি&তেখু

   টিনতেয় হ্যা
�টিকা+ কার� সাম্ভবা।    এই টি5কা টি5তেয় "      সোপ্র�গ্রা�টিম+ ন� ��নতে�ও হ্যা
�টিকা+ কার� ��য়"  কাথা�টি� সাটিCকা। টিকান্তু,   সোপ্র�গ্রা�টিম+ ন� সো�তেন
 হ্যা
�টিকা+ কার� সোগ্যতে�ও,  হ্যা
�কা�র হ্যাওয়�  ��য় ন�।        ।   হ্যা
�টিকা+ কার� ও হ্যা
�কা�র হ্যাওয়�র মতে�
 প�থা;কা
 আতেছু সো�মনU স্কু� � পJ� য়�

               ।অতেনকা ছু�ত্র অন��ইতেন ত্রুটি���, ওতেয়বাসা�ই� খু� �তে� সোবার কাতের অতেন
র বা�ন�তেন� ম
��ওয়
�র টি5তেয় সোসাই ওতেয়বাসা�ই� হ্যা
�কা কাতের
টিকান্তু,       �তে5র সোকা�ন সোপ্র�গ্রা�টিম+ �
�>�তেয়� ��ন� থা�তেকা ন�।    এর� হ্যা
�কা�র ন� বার+,     হ্যা
�কা�রতে5র সো&খু�তেন� পদ্ধটিতে হ্যা
�টিকা+ কাতের।

           টিনতে� সোথাতেকা �টি5 হ্যা
�টিকা+ কারতেই ন� প�তের �হ্যাতে� �তেকা হ্যা
�কা�র বাতে� ন�টিকা? �ই, "     সোপ্র�গ্রা�টিম+ ন� ��নতে�ও হ্যা
�টিকা+ কার�
��য়" -   কাথা�টি� সো�মন সাটিCকা,  সোমটিনভা�তেবা "      সোপ্র�গ্রা�টিম+ ছু�J� হ্যা
�কা�র হ্যাওয়� ��য় ন�" -   কাথা�টি�ও বা�স্তবা সা
।



     সোপ্র�গ্রা�টিম+ এর গুরুত্ব টিনতেয় টিনতেচার tweet   টি� সাটি
ই অসা���রণ-



 আমর� C      �
�>�তেয়� টি5তেয় সোপ্র�গ্রা�টিম+ এর সা(চান� কারতেবা�।

  সাময়U ১ ম�সা

   আমর� ১ টি� PDF   বাই সোথাতেকা C  �
�>�তেয়� টি&খুতেবা�।
    টিনতেচা বাইটি�র টি�+কা সো5ওয়� আতেছু।      টি�+তেকা টি6কা কাতের বাইটি� ডা�উনতে��ডা কারুন-

Computer Programming | Tamim Shahriar

https://drive.google.com/file/d/1I8VMdXXzxKb6eV-FzxX3zn4DjF1CxWlP/view?usp=sharing


              বাইটি�তে আপন�র �ন
 সাকা� টিনতে5; &ন� টি5তেয় সো5ওয়� আতেছু সো�মনU টিকা টিকা ইন্স�� কারতে হ্যাতেবা ই
�টি5।    প্রটিটি5ন
           ।গ্যতেJ ৪ প^ষ্ঠা� কাতের টি&খুতে�ই ১ ম�তেসা সা<�ণ ; বাই সো&খু� হ্যাতেয় ��তেবা

তেবা,           আপটিন �খুন সোপ্র�গ্রা�টিম+ টি&খুতেবান খুন টিকান্তু আপন�র প�তে& আটিম থা�কাতেবা� ন�। �ই,    5�তের সোথাতেকাই টিকাছু�
টি5কা-   টিনতে5; &ন� টি5তেয় টি5টিL-

         সোপ্র�গ্রা�টিম+ শুরু কার�র পর আপটিন পতে5 পতে5 আ�তেকা ��তেবান টিকান্তু,    ঘু�বাতেJ ��ওয়� ��তেবা ন�।   আমর� সাকাতে�ই
   ।         । এরকাম অবাস্থা� সোপটিরতেয় এতেসাটিছু অন��ইতেন এক্সপ��; তে5রতেকা সো5তেখু আপন�র টিনতে�তেকা সোছু�� মতেন হ্যাতে প�তের বা
�প�র

ন�,    আপটিন �তে5র পতেথাই হ্যা���তেছুন;   শু�� সামতেয়র অতেপF�।       এখুন সো0সাবা�তেকা সোপ্র�গ্রা�টিম+ টিবা!য়কা টিবাটিভান্ন গ্রুতেপ join 
কারুন।        ।   �খুন সোকা�থা�ও আ�তেকা ��তেবান খুন সোসাখু�তেন প্র� কারতেবান ��তে5রতেকা সো5খুতেবান comment   কাতের টিনয়টিম

    আপন�তেকা সাম���ন টি5তেL �তে5রতেকা message     টি5তেয় সাম���ন চা�ওয়� শুরু কারুন।     আটিম টিনতে�ও অতেনকাতেকা প্র�
 কাতের কাতের  ই ।   টি&তেখুটিছু বা�+��তে5তে&র একা�ন টি&Fকা,  টি�টিন CSE -   র বাই টি�তেখুতেছুন,  �তেকা call   কাতেরও সাম���ন

টিন�ম।    ।�হ্যাতে� এভা�তেবাই টি&খুতে থা�কা� ন



       সোপ্র�গ্রা�টিম+ সো&খু�র প�&�প�টি& টিনতেচার টি�+তেকার আটি�; তেকা� গুতে�� পJ� ন-

(          সোকা�ন টিবা!তেয় ন� বা�ঝতে� অন��ইন সা�চা; কাতের সোবা�ঝ�র সোচাষ্টা� কারুন)

Google Dork

Ransomware

Watch Your Hack

https://watchyourhack.com/
https://www.proofpoint.com/us/threat-reference/ransomware#:~:text=Ransomware%20is%20a%20type%20of,ransom%20fee%20to%20the%20attacker.&text=If%20the%20victim%20doesn't,all%20too%20common%20these%20days.
https://gist.github.com/sundowndev/283efaddbcf896ab405488330d1bbc06


  ১ ম�সা পর.....



   ১ ম�সা �তের C     সোপ্র�গ্য�টিম+ এর সা�তেথা পটিরটিচা হ্যাতে�ন!

 আপ� C       সোপ্র�গ্য�টিম+ এর ওপর এক্সপ��; হ্যাওয়�র 5রকা�র সোনই।
কা�রন,            আমর� হ্যা
�টিকা+ এর ম(�টিভাটিত্ত গ্যJ�র �ন
 ১ বাছুতেরর হ্যা
�টিকা+ ��ত্র� শুরু কাতেরটিছু।

             ১ বাছুতেরর এই ��ত্র� সা<ন্ন হ্যাতে� কা�� কার�র প�&�প�টি& টি&খুতে থা�কাতেবান এবা+ এক্সপ��; হ্যাতেবান।

 �টি5ও pentesterlab  এর  এই আটি�; তেকাতে�        একাটি� টিনটি5; ষ্টা �
�>�তেয়তে�র ওপর শুরুতে এক্সপ��; হ্যাতে বাতে�তেছু;
টিকান্তু,  আটিম চা�ই-    আপটিনও এক্সপ��; হ্যাতেবান তেবা,    বা
�টিসাকা জ্ঞা�ন অ�; তেনর পর।

  এখুন আমর� Python  সোপ্র�গ্রা�টিম+ টি&খুতেবা�।
তেবা,       অন
�ন
 �
�>�তেয়� শু��ম�ত্র বা
টিসাকা সো�তেভাতে�র টি&খুতে�ও Python      এর সোFতেত্র আমর� একা�� সোবাটি& গুরুত্ব
টি5তেবা�। �ই, C       �
�>�তেয়তে�র সোচাতেয় ১ ম�সা সোবাটি& সাময় টি5তেবা�।  �হ্যাতে� চা��ন-    ২ ম�তেসার �ন
 Python সোপ্র�গ্রা�টিম+

  শুরু হ্যাতেয় ��কা।

https://blog.pentesterlab.com/10-common-mistakes-aspiring-new-pentesters-make-b74a81e58934


  ২ ম�সা Python সোপ্র�গ্রা�টিম+.....



    আমর� একা�টি�কা ��য়গ্য� সোথাতেকা Python  সোপ্র�গ্রা�টিম+ টি&খুতেবা�।

   শুরুতে ১ ম�সা sololearn.com  সোথাতেকা টি&খুতেবা�।

    টিনতেচার টি�+তেকা টি6কা কাতের Python Core    ন�মকা সোকা�সা;টি� সা<ন্ন কারুন-

https://www.sololearn.com/

তেবা,    এই ১ ম�সা Python       সোকা�সা;টি� কার�র প�&�প�টি& বা
�টিসাকা সোন�ওয়�টিকা; + টি&খুতে হ্যাতেবা।
  এ�তেন
 টিনতেচার Youtube  টি�+কা 5�'  টি�র playlist      এর সাকা� টিভাটিডাও সো5তেখু সো&! কারুন-

• https://www.youtube.com/watch?v=OxiY4yf6GGg&list=PL7zRJGi6nMRzHkyXpGZJg3KfRSCrF15Jg  
• https://www.youtube.com/watch?v=vcArZIAmnYQ&list=PLSNNzog5eydt_plAtt3k_LYuIXrAS4aDZ  

https://www.youtube.com/watch?v=vcArZIAmnYQ&list=PLSNNzog5eydt_plAtt3k_LYuIXrAS4aDZ
https://www.youtube.com/watch?v=OxiY4yf6GGg&list=PL7zRJGi6nMRzHkyXpGZJg3KfRSCrF15Jg
https://www.sololearn.com/


  ১ ম�সা পর.....



  ১ ম�সা Python  সোপ্র�গ্রা�টিম+ টি&খুতে�ন!

Python    সোপ্র�গ্রা�টিম+ এর সোচাতেয় C   সোপ্র�গ্রা�টিম+ কাটিCন টিছুতে��। টিকান্তু,  এই C    সোপ্র�গ্রা�টিম+ এর সোচাতেয় Assembly  �
�+গুতেয়� আরও
 অতেনকা কাটিCন।      আটিম আপন�তেকা ভায় সো5খু�টিL ন� বার+,     আপন�তেকা ভাটিবা!
তের �ন
 প্রস্তু কারটিছু। কা�রন,  আপন�র কা��ই

    হ্যাতেবা টিবাপজ্জনকা সা�ইবা�র আক্রমণতেকা সোCকা�তেন�।

তেবা,        এক্সপ��; তে5রতেকা সো5তেখু আপন�রও �তে5র মতে� হ্যাতে ইL� কারতেবা। টিকান্তু,    এখুন আপটিন সো�ই    অ আ কা খু টি&খুতেছুন,
      সোসাগুতে�� ন� টি&খুতে� এক্সপ��; হ্যাতে প�রতেবান ন�। আর,         �ছু�J� এখুন �টি5 আপটিন এক্সপ��; সো�তেভাতে�র টিকাছু� টি&খুতে ��ন

�হ্যাতে�,    শু�� সাময় নষ্টা কারতেবান।  উ5�হ্যারণ স্বারূপ-       এক্সপ��; তে5র �ন
 বা�ন�তেন� সোকা�তেসা; সো�ই টি�টিনসাতেকা IOPL  বা�� হ্যাতেবা, সোসাই
   একাই টি�টিনসা ম��
টিমকা level   এর সোকা�তেসা; I/O Privilege Level বা�, Input Output Privilege Level  বা�� হ্যাতেবা। এখুন

 আপটিন beginner       সো�তেভাতে�র হ্যাতেয়ও �টি5 এসাবা এক্সপ��; সো�তেভা� বা�,      ম��
টিমকা সো�তেভাতে�র সোকা�সা; কারতে ��ন �হ্যাতে�,
Google     সা�চা; কাতের কাতেরই টি5ন কা��তেবা;   টিকাছু�ই বা�ঝতেবান ন�। অথাচা,        এখুন সো�ই এক্সপ��; সো�তেভাতে�র টিবা!য় বা�ঝতে ৩ ঘুণ্টা�

Google   সা�চা; কারতে হ্যাতেL,    অ আ কা খু            সো&খু�র পর সোসাই একাই টি�টিনসা বা�ঝতে আপন�র ১০ টিমটিনতে�র সোবাটি& ��গ্যতেবা ন�। �ই,
    টিনতে�র অবাস্থা� অন���য়) টি&খুতে হ্যাতেবা।       ।এতে��তেমতে�� ভা�তেবা টি&খুতে টিগ্যতেয় ভা� � কারতেবান ন�



Python    সোপ্র�গ্রা�টিম+ এর ২য় ম�সা

Python         সোপ্র�গ্রা�টিম+ সো&খু�র �ন
 হ্যা�তে সাময় আতেছু আর ১ ম�সা।

   এই ১ ম�সা w3schools    এর টি�উতে��টিরয়�� সোথাতেকা টি&খুতেবান।

 টি�+কাU w3schools.com/python/

তেবা,      এই টি�উতে��টিরয়�তে�র সাবাটিকাছু�ই আপন�র প্রতেয়��ন সোনই।      আপটিন শু�� ওতেয়বাসা�ইতে�র বা�ম প�তে&র Menu
 সোথাতেকা Matplotlib, Scipy  এবা+ Machine Learning   বা
) বা�কা)গুতে�� টি&খুতেবান।

https://www.w3schools.com/python/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Python     সোপ্র�গ্রা�টিম+ সো&খু�র প�&�প�টি& এই Youtube  টিভাটিডাওগুতে�� সো5খুতেবান-

Windows Active Directory:

• youtube.com/watch?v=zrCNG....  
• youtube.com/watch?v=GfqsFt....  

How to Install A Home Server:

Part: 01
Part: 02
Part: 03

https://www.youtube.com/watch?v=_lOwOc_UPIs&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YsbqJRiAr24&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wBlFVoGHDJw
https://www.youtube.com/watch?v=GfqsFtmJQg0&t=516s
https://www.youtube.com/watch?v=zrCNGzwLjcU&t=2251s


  ১ ম�সা পর.....



HTML - CSS - Java - Javascript - PHP - SQL

    ৩ ম�সা সাময় �তের C  এবা+ Python টি&খুতে�ন।
    এখুন আগ্য�ম) ৩ ম�সা টি&খুতেবান-

HTML, CSS, Java, Javascript, PHP  এবা+ SQL।

HTML Course    CSS Course    Java Course    Javascript Course    PHP Course    SQL Course

https://www.w3schools.com/sql/
https://www.w3schools.com/php/DEFAULT.asp
https://www.w3schools.com/js/default.asp
https://www.w3schools.com/java/
https://www.w3schools.com/w3css/defaulT.asp
https://www.w3schools.com/html/


         এই সাময় সোপ্র�গ্রা�টিম+ সো&খু�র প�&�প�টি& টিনতেচার টি�+তেকার আটি�; তেকা� গুতে�� পJ� ন-

Open Source    JWT    Bot    SOAP    Cookies

WebSocket    Hypervisor    Botnet    Ajax    WAF

Internet Intranet Extranet    Email    APT

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/advanced-persistent-threats
https://www.howtogeek.com/56002/htg-explains-how-does-email-work/
https://www.igloosoftware.com/blog/internet-vs-intranet-vs-extranet-whats-the-difference/
https://www.cloudflare.com/en-gb/learning/ddos/glossary/web-application-firewall-waf/
https://www.educba.com/what-is-ajax/?source=leftnav
https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/botnet-attacks
https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-a-hypervisor
https://www.educba.com/what-is-websocket/?source=leftnav
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies
https://www.w3schools.com/xml/xml_soap.asp
https://www.educba.com/what-is-bot/?source=leftnav
https://jwt.io/introduction#:~:text=What%20is%20JSON%20Web%20Token,because%20it%20is%20digitally%20signed.
https://www.educba.com/what-is-open-source/?source=leftnav


  ৩ ম�সা পর.....



     বা
টিসাকা সোপ্র�গ্রা�টিম+ সো&খু� সাম�প্তা হ্যাতে�� আপন�র।
    সাময় আতেছু আর ৬ ম�সা

       এখুন আপন�র �ন
 প্রটি ম�তেসার টিসাতে�বা�সা সো5ওয়� হ্যাতেবা।

    অন
�ন
 টিবা!য় সো&খু�র প�&�প�টি& C  এবা+ Python       �
�>�তেয়� গ্যভা)রভা�তেবা টি&খুতে থা�কাতেবান এবা+ এক্সপ��; হ্যাতেবান।



 ১ম ম�সা

  টিবাটিভান্ন �রতেনর vulnerability -    র সা�তেথা পটিরটিচা হ্যাওয়�

        টিনতেচার টি�+কা ২ টি�তে টি6কা কাতের টিবাটিভান্ন প্রকা�র vulnerability -   র �টি�কা� প�তেবান।
 প্রতে
কাটি� vulnerability -       র টি�+তেকা টি6কা কাতের টিবাস্ত�টির সো�তেন টিনন।

OWASP Top 10       h1 – Types of Weaknesses

https://docs.hackerone.com/hackers/types-of-weaknesses.html
https://owasp.org/www-project-top-ten/


Web security  টিনতেয় portswigger -     এর সো�খু� আটি�; তেকা� গুতে�� পJ� ন-

OAuth 2.0 authentication vulnerabilities    HTTP Host header attack  s  

Business logic vulnerabilities    Web cache poisoning

SQL injection    XSS

CSRF    XXE

https://portswigger.net/web-security/xxe
https://portswigger.net/web-security/csrf
https://portswigger.net/web-security/cross-site-scripting
https://portswigger.net/web-security/sql-injection
https://portswigger.net/web-security/web-cache-poisoning
https://portswigger.net/web-security/logic-flaws
./HTTP%20Host%20header%20attacks
./HTTP%20Host%20header%20attacks
https://portswigger.net/web-security/oauth


 ২য় ম�সা

Youtube  সোথাতেকা Networking   টিবা!য়কা টিনতেচার Playlist  গুতে��র টিভাটিডাও
    শুরু সোথাতেকা সো&! প�;ন্তা সো5খু�ন-

Neso Academy    Gate Smashers

    অপ�তেরটি�+ টিসাতে=ম টিবা!য়কা টিনতেচার Playlist  গুতে��র টিভাটিডাও
    শুরু সোথাতেকা সো&! প�;ন্তা সো5খু�ন-

Gate Smashers    Neso Academy

https://www.youtube.com/watch?v=vBURTt97EkA&list=PLBlnK6fEyqRiVhbXDGLXDk_OQAeuVcp2O
https://www.youtube.com/watch?v=bkSWJJZNgf8&list=PLxCzCOWd7aiGz9donHRrE9I3Mwn6XdP8p
https://www.youtube.com/watch?v=JFF2vJaN0Cw&list=PLxCzCOWd7aiGFBD2-2joCpWOLUrDLvVV_
https://www.youtube.com/watch?v=VwN91x5i25g


      সোন�ওয়�টিকা; + এবা+ অপ�তেরটি�+ টিসাতে=ম সাম্বতে. সো&খু�র প�&�প�টি&
   কাটি<উ��তেরর হ্যা�ডা; ওয়
�র সাম্বতে. ��ন�ন।

কা�রন,      আগ্য�ম) ১ ম�সা পতের আপন�তেকা Assembly   �
�>�তেয়� টি&খুতে হ্যাতেবা।

     টিনতেচার টি�+কা ২ টি� সোথাতেকা টি&খু�ন-

Tutorialspoint Tutorial    Maryland University CA

https://www.cs.umd.edu/~meesh/411/CA-online/
https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_hardware.htm


 ৩য় ম�সা

     ১ বাছুতেরর টিসাতে�বা�সা প্র�য় সো&তে!র পতেথা!

   এই ১ ম�সা Linux     এর ওপর টিনতেচার টি�+তেকার PDF      বাই ৩ টি� পতেJ সো&! কারুন-
Linux For Beginners

Linux Command Line
Bash Programming

   বাইগুতে�� পJ�র প�&�প�টি& (  ইL� হ্যাতে�)  টিনতেচার Youtube playlist     এর টিভাটিডাও গুতে�� সো5খুতে প�তেরন-
Cyberseclabs    HackTheBox    TryHackMe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqM63j87R5p6RiSMaWmkOAowMiQEfKZSW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqM63j87R5p73L56JrhfFB6reDzTAupEM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqM63j87R5p4HbMsbekLdtLiCKOGQKqoO
https://www.pdfdrive.com/pro-bash-programming-scripting-the-gnulinux-shell-e175978888.html
https://www.pdfdrive.com/linux-linux-command-line-cover-all-essential-linux-commands-a-complete-introduction-to-linux-operating-system-linux-kernel-for-beginners-learn-linux-in-easy-steps-fast-a-beginners-guide-e200442383.html
https://www.pdfdrive.com/linux-for-beginners-the-ultimate-guide-to-the-linux-operating-system-linux-e186354477.html


 ৪থা; ম�সা

   এখুন আপটিন টি&খুতেবান Assembly �
�>�তেয়�

 প্রথাম ২/      ৩ টি5ন টিনতেচার টি�+তেকার সো�খু�গুতে�� পJ� ন-

• Getting started with Assembly Language  
• Interrupts                                                    
• Registers                                                    
• Stack                                                          

 এই ২/        ৩ টি5ন আপটিন এসাতেবার টিকাছু�ই হ্যায়তে� বা�ঝতেবান ন�। বা�ও,       পJ� ন এবা+ ম(� টিবা!য়গুতে�� মতেন কাতের র�খু�ন।

https://www.quora.com/What-is-stack-memory
https://riptutorial.com/assembly/topic/4802/registers
https://riptutorial.com/assembly/topic/6555/interrupts
https://riptutorial.com/assembly


     এই ৩ টি5ন আপটিন ��টিকাছু� পJতে�ন,
 �তে Assembly       �
�>�তেয়� সাম্বতে. একাটি� ��রন� সোপতেয় ��ওয়�র কাথা�।

      এখুন ২ টি5তেনর মতে�
 টিনতেচার টি�+তেকার PDF    ২ টি� পতেJ টিনন-

cs.brown.edu    cs.cmu.edu

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15213-s20/www/recitations/x86-cheat-sheet.pdf
https://cs.brown.edu/courses/cs033/docs/guides/x64_cheatsheet.pdf


        এই ম�তেসা আপন�র হ্যা�তে আর সাময় আতেছু ২৫ টি5ন।

  এখুন আপটিন Assembly  �
�>�তেয়� টি&খুতেবান।

  টিনতেচার টি�+তেকার tutorial       টি� শুরু সোথাতেকা সো&! প�;ন্তা সা<ন্ন কারুন-

Tutorialspoint

Assembly        �
�>�তেয়� সো&খু�র প�&�প�টি& টিনতেচার টি�+তেকার আটি�; তেকা� গুতে�� পJ� ন-

How to Start BBP    OWASP List of Attacks

Egg Hunting

https://medium.com/@notsoshant/windows-exploitation-egg-hunting-117828020595
https://owasp.org/www-community/attacks/
https://securib.ee/beelog/how-to-start-bug-bounty-for-beginners/
https://www.tutorialspoint.com/assembly_programming/index.htm


 ৫ম ম�সা

       এই ম�তেসা আপটিন �টি5 মতেন�তে��তেগ্যর সা�তেথা টি&তেখুন �হ্যাতে�,    অতেনকা টিকাছু� ��নতে প�রতেবান।

           ম�তেসার শুরুতেই ১ টি5তেনর মতে�
 টিনতেচার টি�+তেকার আটি�; তেকা� গুতে�� পতেJ সো&! কারুন-

Reconnaissance    Footprinting    Reconnaissance Null-Byte

Fingerprinting    Reconnaissance (NSE)

https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-using-nmap-scripting-engine-nse-for-reconnaissance-0158681/
https://www.tutorialspoint.com/ethical_hacking/ethical_hacking_fingerprinting.htm
https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hacking-reconnaissance-finding-vulnerabilities-your-target-using-nmap-0133518/
https://www.tutorialspoint.com/ethical_hacking/ethical_hacking_footprinting.htm
https://www.tutorialspoint.com/ethical_hacking/ethical_hacking_reconnaissance.htm


    এরপর ২ টি5তেনর মতে�
 pentestlab    এর আটি�; তেকা� গুতে�� পJ� ন-

Spyse Search Engine    Information Gathering

Network Mapping    Social Engineering

Profiling Passwords

Pen Testing SQL Servers With Nmap

Lateral Movement    Mobile Pentesting

https://pentestlab.blog/category/mobile-pentesting/
https://pentestlab.blog/2020/07/21/lateral-movement-services/
https://pentestlab.blog/category/exploitation-techniques/
https://pentestlab.blog/category/tools/
https://pentestlab.blog/category/social-engineering/
https://pentestlab.blog/category/network-mapping/
https://pentestlab.blog/category/information-gathering/
https://pentestlab.blog/2020/06/15/spyse-a-cyber-security-search-engine/


                                                                                                                                                                                                                                                                              

          এই ম�তেসার বা�কা) সাময়�� কা� টিনতেচার টি�+তেকার ওতেয়বাসা�ই� গুতে��র আটি�; তেকা� পJ� ন এবা+
   প�&�প�টি& এটি5ন �� টি&তেখুতেছুন,  সোসাগুতে�� হ্যা�তে-   কা�তেম চাচা; � কারুন-

uperesia    fumik0    vccolombo.github.io

Tutorial of malware-traffic-analysis    Dangerous Injections

rapid7 Metasploit    rapid7 Exploit    Kwetza

Android Testing Guide: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mobile App Pentest Cheat Sheet    Vulnerability Google Doc

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/13GXrCL9Q-V-pOKQThSKnS03SSuDe4hVRDfr9FZQIHO8/pub?single=true&gid=0&output=html
https://github.com/tanprathan/MobileApp-Pentest-Cheatsheet
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05j-Testing-Resiliency-Against-Reverse-Engineering.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05c-Reverse-Engineering-and-Tampering.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05i-Testing-Code-Quality-and-Build-Settings.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05h-Testing-Platform-Interaction.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05g-Testing-Network-Communication.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05f-Testing-Local-Authentication.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05e-Testing-Cryptography.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05d-Testing-Data-Storage.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05b-Basic-Security_Testing.md
https://github.com/OWASP/owasp-mstg/blob/master/Document/0x05a-Platform-Overview.md
https://infosecwriteups.com/create-a-malicious-trojan-application-for-androids-using-kwetza-a76907e0d43f
https://www.rapid7.com/blog/tag/exploits/
https://www.rapid7.com/blog/tag/metasploit/
https://levelup.gitconnected.com/an-unwanted-injection-6a5b6bbc4582
https://www.malware-traffic-analysis.net/tutorials/index.html
https://vccolombo.github.io/cybersecurity/
https://fumik0.com/
https://www.uperesia.com/


 ৬ষ্ঠা ম�সা

     অতেনকা পটিরশ্রম কাতের অতেনকা টিকাছু� টি&খুতে�ন।

 এখুন চা��ন-     টিনতে� সোথাতেকা হ্যা
�টিকা+ কার� ��কা!
     টিনতেচার টি�+তেকা সোগ্যতে� অতেনকা গুতে�� bug bounty   সোপ্র�গ্রা�ম সো5খুতে প�রতেবান।
       সোসাখু�ন সোথাতেকা সো�তেকা�ন একাটি� সোপ্র�গ্রা�ম বা��ছু�ই কাতের bug   সোখু����র সোচাষ্টা� কারুন-

h1 programs

(    সাময় ম�ত্র ২ টি5ন)

https://hackerone.com/directory/programs


  ২ টি5ন পর.....



  টিকা মতেন হ্যাতেL?

          এক্সপ��; হ্যা
�কা�তেরর মতে� হ্যা
�কা কাতের সাবাটিকাছু� হ্যা�তের ম�তেC�য় টিনতে প�রতেছুন ন�?

�টি5ও,        এক্সপ��; হ্যা
�কা�রও টিনটিমতে!ই সাবাটিকাছু� হ্যা
�কা কাতের সো0তে�ন ন�;  সাময় ��তেগ্য।
�ছু�J�,    আপটিন সো� সোকাবা� টি&খুতেছুন।     ।এখুনও হ্যা
�কা�র হ্যাতেয় ��ন টিন

     হ্যা
�কা�র হ্যাতে এখুনও বাহু পথা বা�টিকা!

         এই ১ ম�সা আপটিন অন
�ন
 হ্যা
�কা�রতে5র হ্যা
�টিকা+ সাম্বতে. ��নতেবান।
        এতে কাতের �টিkকা জ্ঞা�তেনর প�&�প�টি& বা�স্তবা ��রন� সোপতেয় ��তেবান।



     এই ম�তেসার প্রথাম ১০ টি5ন malware development টি&খুতেবান।

    ২ টি� টিরতেসা�সা; সোথাতেকা টি&খুতেবান।    টিনতেচা টি�+কা সো5ওয়� হ্যাতে��-

0xpat.github.io

Part 1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5   Part 6   Part 7   Part 8

coalfire.com

Part 1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5

https://www.coalfire.com/the-coalfire-blog/september-2020/the-basics-of-exploit-development-5-x86-64-buffer
https://www.coalfire.com/the-coalfire-blog/july-2020/the-basics-of-exploit-development-4-unicode-overfl
https://www.coalfire.com/the-coalfire-blog/may-2020/the-basics-of-exploit-development-3-egg-hunters
https://www.coalfire.com/the-coalfire-blog/march-2020/the-basics-of-exploit-development-2-seh-overflows
https://www.coalfire.com/the-coalfire-blog/january-2020/the-basics-of-exploit-development-1
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_8/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_7/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_6/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_5/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_4/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_3/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_2/
https://0xpat.github.io/Malware_development_part_1/


       এখুন বা�কা) ২০ টি5ন টিনতেচার টি�+কা গুতে�� সোথাতেকা
      হ্যা
�কা�রতে5র টিনতে�তে5র হ্যা
�টিকা+ পদ্ধটি সাম্বতে. সো�খু�গুতে�� পJ� ন-

infosecwriteups.com    Bug Bounty Writeup    List of bug bounty writeups

Awesome Bugbounty Writeups    writeups io (Lists)

paper.seebug    bugbountypoc    medium.com tag/

https://medium.com/tag/bug-bounty-writeup
https://bugbountypoc.com/
https://paper.seebug.org/802/
https://writeups.io/
https://github.com/devanshbatham/Awesome-Bugbounty-Writeups
https://pentester.land/list-of-bug-bounty-writeups.html
https://infosecwriteups.com/tagged/bug-bounty-writeup
https://infosecwriteups.com/


       এখুন আপটিন টিনতে� সোথাতেকাই টি&খুতে থা�কাতেবান এবা+ হ্যা�তে-    কা�তেম কা�� কাতের ��তেবান।

 টিবাটিভান্ন bug bounty    সোপ্র�গ্রা�তেম টিনয়টিম চাচা; � কারতেবান।
 টিবাটিভান্ন tools   বা
�বাহ্যা�র কারতে�ও    সোসাগুতে�� টিকাভা�তেবা কা�� কাতের-   সোসা�� সো�তেন টিনতেবান।

 ��টিকাছু� টি&খুতেবান,   সোসাগুতে�� টিনতেয় blog    সো�খু�র সোচাষ্টা� অবা&
ই কারতেবান।

    টিনতেচা ২ টি� টি�+কা টি5টিL,      সোসাখু�ন সোথাতেকা অসা+খু
 টিরতেসা�সা; সোপতেয় ��তেবান-

learn_mlwr_re    Awesome Malware Analysis

https://github.com/ByteHackr/MalwareAnalysis?fbclid=IwAR1YVHDzcX3pKKXOscd_pfeJyoUTPRg_Hfsj1kgMnEQrK4fETvHUyQH2SrY
https://github.com/albertzsigovits/learn_mlwr_re?fbclid=IwAR3JaGCwT0Vl-LUMY2BDc1UpHUX0ljyMlkEg5V7fJ0Y5O4rlZTAcDyfMIxg


   ১ বাছুতেরর ��ত্র� সাম�প্তা!
 ভা�তে�� থা�কাতেবান,  ভা�তে��বা�সা� রইতে��...
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