
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কতত যপক্ষ  
 
 

নযাশনাল স্কিলস পপার্যাল (এনএসস্কপ) এর মাধযদম STP Registration সাংক্রান্ত স্কনদেযশনা   
 

ধাপ-১: ন্যাশন্াল স্কিলস পপার্টাল ওয়েবসাইর্ স্কিজির্ 

 সরাসস্কর স্কিজির্ করুন্: 
              http://www.skillsportal.gov.bd/ 
 

                অথবা  
 

 এন্এসস্কিএ এর ওয়েবসাইর্  

(https://www.nsda.gov.bd/) হয়ে 

“National Skills Portal” পেন্ুয়ে স্কিক 

করুন্। 
 

  

 

 

ধাপ-২: নযাশনাল স্কিলস পপার্যাদল পরজিয়েশন্ 

 পায়শর স্কিয়ের ন্যাে “Skills Training 

Providers (STP) Registration” র্যায়ব 

যান্ এবং click to apply বার্য়ন্ স্কিক 

করুন্। 

  

 

 

 

 ‘Register now’ বার্য়ন্ স্কিক কয়র 

ইউিার পরজিয়েশন্ ফরেটর্ স্কফল 

আপ করুন্। 

পোবাইয়ল এ প্রাপ্ত OTP এর োধযয়ে 

আপন্ার পোবাইল ন্ম্বরটর্ পিস্করফাই 

করুন্।  

প্রদত্ত ইয়েইল এয়েয়স প্রাপ্ত পেইল 

পথয়ক “Confirm Account” স্কলংক এ 

স্কিক কয়র ইয়েল এয়েসটর্ পিস্করফাই 

করুন্।  

 ইয়েইল পিস্করস্কফয়কশন্ সম্পন্ন হয়ল 

ইউিার আইস্কি ও পাসওোিট বযবহার 

কয়র ন্যাশন্াল স্কিলস পপার্টায়ল লগ ইন্ 

করা যায়ব। 

  

 

 

 
 

 

http://www.skillsportal.gov.bd/
https://www.nsda.gov.bd/


 

ধাপ-৩: এস্কিয়কশন্ ফরে পূরণ 

 

 Basic Profile পথয়ক শুরু কয়র 
Payment র্যাব পয টন্ত সব 

ইন্ফরয়েশন্ পূরণ করুন্।  
 

 ‘Trainer’, ‘Management & Staff’, 

Occupation Specific Tools’ and 
‘Furniture’ এই  সকল পেয়ে সব 

িার্া একসায়থ আপয়লাি করার 

িন্য একটর্ এয়েল ফাইল 
বযবহার করার সুয়যাগ রয়েয়ে। 

এিন্য প্রদত্ত সযাম্পল এয়েল 
ফাইলটর্ িাউন্য়লাি কয়র পসটর্ 

সটিকিায়ব পূরণ করার পর 
আপয়লাি করয়ে হয়ব।    

 

 

 স্কবকল্পিায়ব, এয়েল শীর্ বযবহার 

ন্া কয়র আইয়র্েগুয়লা আলাদা 

িায়ব একর্া একর্া কয়রও পযাগ 

করা যায়ব।  
 

  

 

 

 

ধাপ-৪: পপয়েন্ট প্রদান্ 

 

 েযানু্োল বযাংক পপয়েন্ট এর 

পেয়ে পপয়েন্ট িাউিার 

প্রয়োিন্ীে েথয সহ আপয়লাি 

করয়ে হয়ব।  
 

 এোড়া অন্লাইয়ন্ও স্কবস্কিন্ন 

োধযয়ে (পিস্কবর্/ পেস্কির্ 

কািট/পোবাইল বযাংস্ককং ইেযাস্কদ) 

পপয়েন্ট করা যায়ব।  
 

  

 

 

 
 



 

ধাপ-৫: এস্কিয়কশন্ সাবস্কেশন্  

 পপয়েন্ট করার পর ‘Submit 

Application’ বার্য়ন্ স্কিক 

করুন্।  

 সম্পূণ ট এস্কিয়কশন্ পিস্করফাই 

করার িন্য একর্া উইয়ডা পদখা 

যায়ব। প্রদত্ত সব েথয টিক 

থাকয়ল ‘Submit Application’ 

বার্য়ন্ স্কিক করুন্। একবার 

সাবস্কের্ সম্পন্ন হয়ল পকান্ েথয  

পস্করবেটন্ করা যায়ব ন্া।  

 এস্কিয়কশ্ন সাবস্কেশন্ সম্পন্ন হয়ল 

পায়শর স্কিয়ের ন্যাে ‘Application 

Submitted’ পলখা পদখা যায়ব।  

 পরজিয়েশয়ন্র সেে প্রদত্ত 

ইয়েইল এ একটর্ পন্াটর্স্কফয়কশন্ 

পাওো যায়ব।  
 

  

 

 

 

 
 

 
পস্করেশ যন ও পরবতী ধাপ সাংক্রান্ত স্কবষদয় সাহাদর্যর জনয পর্াগাদর্াগঃ 

 সুবীর কুোর দাশ, উপপস্করিালক (স্কন্বন্ধন্), পোবাইল:   +৮৮০১৬৭৪৬৬৯০৮৫, 

dd.registration@nsda.gov.bd 

 িন্াব এেরান্ পহায়সন্, সহকারী পস্করিালক (পরজিয়েশন্), এন্এসস্কিএ, পোবাইল:   

+৮৮০১৫৬৭৯০৪২৫৮, ইয়েইলঃ ad.registration@nsda.gov.bd , ad.certification@nsda.gov.bd 

 

কাস্করগস্কর সহায়তার জনয পর্াগাদর্াগঃ  

 িন্াব এ. পক. এে পোস্তফা কাোল হাস্কবব, স্কসয়েে এন্াস্কলে, এন্এসস্কিএ, পোবাইল:   

+৮৮০১৫২১২০৩৪৬১, ইয়েইলঃ sa@nsda.gov.bd  

  িন্াব সুদশ টন্ সাহা, পপ্রাগ্রাোর, এন্এসস্কিএ,  পোবাইল:   +৮৮০১৭৪৭১৫৬২৭৭, ইয়েইলঃ 
programmer@nsda.gov.bd  

 িন্াব পোঃ এেরান্ পহায়সন্, সহকারী পপ্রাগ্রাোর, এন্এসস্কিএ,  পোবাইল:   +৮৮০১৭৪৩১৬৮৬৯৫, 

ইয়েইলঃ asst.programmer@nsda.gov.bd 
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