
 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Prime Minister’s Office 

National Skills Development Authority 
 

ক োর্ স এবং অ্যোসর্র্সেন্ট কর্ন্টোসেে অ্নুেতিে আসবদন  েোে 

বযবহোে তনসদসতি ো 
 

ধাপ-১: ন্যাশন্াল স্কিলস্ পপার্টাল  এনন্নসস্কপ -ন স্কিজির্ করুন্ 
• সরাসস্কর স্কন্ম্নাক্ত ঠিকান্ায়: 

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

অথবা, 

 

িাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন্ 

কতত টপম্ক্ষর ওম্য়বসাইর্ 
(https://www.nsda.gov.bd/) 

পথম্ক “ন্যাশন্াল স্কিলস্ 

পপার্টাল”-ন স্কিক করুন্। 

 

ধাপ-২: লগইন্ করুন্ নবং ন্তুন্ আম্বদন্ শুরু করুন্ 

• আপন্ার প্রস্কতষ্ঠান্ স্কন্বন্ধন্ (STP 

Registration) আম্বদন্ঠর্ 

প্রাথস্কিকিাম্ব গতহীত হম্ল অথবা 

আপস্কন্ নন্নসস্কিন-নর 

স্কন্বস্কন্ধত প্রস্কতষ্ঠান্ হম্ল আপস্কন্ 

Course and/or Assessment 

Center Accreditation আম্বদন্ 

করম্ত পারম্বন্। 

 

• আপন্ার নন্নসস্কপ পপ্রাফাইম্ল 

লগইন্ কম্র বাি স্কদম্কর 

পিনু্বার পথম্ক Apply for 

Course Accreditation স্কসম্লক্ট 

করুন্। 

 

 
 

ধাপ-৩: অকুম্পশন্, পলম্িল ও আম্বদম্ন্র ধরণ স্কন্ব টাচন্ করুন্ 

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


• ড্রপ-িাউন্ স্কলষ্ট হম্ত 

“Occupation”, “Level”, নবং 

“Type of Application” স্কন্ব টাচন্ 

কম্র Save করুন্। 

• উপম্রর Sumamry অংশে 

সেভকৃত অকুশেেশের তথ্য 

সেখশত োশেে।  

 
 

 

ধাপ-৪: সংস্কিষ্ট অকুম্পশন্ নবং পলম্িম্লর কযাি িকুম্িন্ট অন্ুযায়ী স্কবদযিান্ 

উপকরণ/বযবস্থার তথয প্রদান্ করুন্ 

 

• নকঠর্ অকুম্পশম্ন্র তথয প্রদান্ সম্পূণ ট হম্ল Add New Occupation স্কসম্লক্ট কম্র ন্তুন্ আর নকঠর্ অকুম্পশন্ 

পযাগ করুন্ নবং পূম্ব টর ন্যায় সকল তথয প্রদান্ করুন্। 

• সকল অকুম্পশন্ পযাগ করা সম্পন্ন হম্ল Complete Application স্কসম্লক্ট করুন্। আপন্ার প্রদত্ত তথযসিূহ 

পদখম্ত পারম্বন্ নবং সংম্শধম্ন্র প্রম্য়ািন্ হম্ল Edit Application ন স্কিক কম্র প্রম্য়ািন্ীয় সংম্শাধন্ করুন্। 

• সকল তথয ঠিক থাকম্ল Payment অপশম্ন্ স্কিক কম্র ৫০০০ র্াকা অন্লাইম্ন্ পপম্িন্ট করুন্ অথবা বযাংম্ক 

পপম্িন্ট কম্র থাকম্ল স্কিপ আপম্লাি করুন্। 

• পপম্িন্ট সফলিাম্ব সম্পন্ন হম্ল Submit Application স্কিক কম্র আপন্ার আম্বদন্ঠর্ দাস্কখল করুন্। 

• আম্বদন্ঠর্ “Applied Course List” পিনু্ম্ত বতটিান্ অবস্থা সহ পদখম্ত পাম্বন্।  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

• এরের Next ন স্কিক করুন্। 
 

• Machinery হম্ত CCTV পয টন্ত 

সকল র্যাম্ব প্রদত্ত প্রম্য়ািন্ীয় 

উপকরণসিূম্হর স্কবপরীম্ত 

Available Quantity অবশযই 

পূরণ করুন্।  
 

• প্রম্যািয পক্ষম্ে Purchase Year 

নবং  Remarks  উম্েখ করুন্।  
 

• প্রস্কতঠর্ র্যাম্বর তথয পূরণ কম্র 

Save করুন্ নবং Next ন স্কিক 

কম্র পরবতী র্যাম্ব যান্। 
 

 
 

 

ধাপ-৫: প্রম্যািয পক্ষম্ে ন্তুন্ অকুম্পশন্ পযাগ করুন্ 



• নকঠর্র অস্কধক অকুম্পশম্ন্র 

আম্বদম্ন্র পক্ষম্ে CCTV 

র্যাম্বর ন্ীম্চ প্রদত্ত Add New 

Occupation ন স্কিক কম্র 

পূম্ব টর ন্যায় সকল তথয প্রদান্ 

করুন্। 
 

• েকল তথ্য প্রোে েমূ্পর্ণ হশল 

এেং আর সকাে অকুশেেে 

স াগ করার ো থ্াকশল CCTV 

র্যাম্বর ন্ীম্চ প্রদত্ত Complete 

Application ন স্কিক কম্র 

 

 

ধাপ-৬: প্রদত্ত তথয যাচাই করুন্ নবং আম্বদন্ সম্পন্ন করুন্ 

• Complete Application ন স্কিক 

করার পর প্রদত্ত সকল তথয 

স্করস্কিউ করুন্ নবং পকান্ 

সংম্শাধম্ন্র প্রম্য়ািন্ হম্ল Edit 

Application ন স্কিক কম্র 

প্রম্য়ািন্ীয় সংম্শাধন্ কম্র 

Upadte ন স্কিক করুন্। 
 

 

ধাপ-৭: আম্বদন্ ফী প্রদান্ করুন্ 

• সকল তথয সঠিক থাকম্ল 

Payment ন স্কিক কম্র অম্বদন্ 

ফী ৫০০০ র্াকা প্রদান্ করুন্। 

 

• িযানু্য়াস্কল বযাংম্ক পপম্িন্ট কম্র 

থাকম্ল পপম্িন্ট স্কিপঠর্ 

আম্বদন্ করুন্। 

 

• অথবা অন্লাইম্ন্ পপম্িন্ট 

সম্পন্ন করু্ন্। 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ধাপ-৮: আম্বদন্ঠর্ দাস্কখল করুন্ 

• পপম্িন্ট সম্পন্ন হম্ল Submit 

Application ন স্কিক কম্র 

আম্বদন্ঠর্ সাবস্কির্ করুন্। 

 

• সাবস্কির্কত ত আম্বদন্ঠর্ 

Applied Course List নর 

অধীম্ন্ পদখম্ত পাম্বন্ নবং 

আম্বদন্ঠর্র সব টম্শষ অবস্থা 

িান্ম্ত পাম্রবন্। 

 

 

 

 



  


