
 
 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কতত যপক্ষ 

 

নযাশনাল স্কিলস পপার্যাল (এনএসস্কপ) এর মাধযদম Assessment Application 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: NSP-পে Assessment Application স্কন্বন্ধন্ 

 “Assessment and  Certification” র্যাব এ 

স্কিয়ে 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” স্কলিংক এ 

স্কিক কয়র ইয়েল এয়েসটর্ পিস্করফাই 

করুন্।  

 ইয়েইল পিস্করস্কফয়কশন্ সম্পন্ন হয়ল 

ইউিার আইস্কি ও পাসওোিট বযবহার 

কয়র ন্যাশন্াল স্কিলস পপার্টায়ল লি ইন্ 

করা যায়ব। 

  

 

 

 
 

 

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


 

ধাপ-3: আপন্ার পছন্দসই occupation and level এ  Assessment এর িন্য আয়বদন্ িো স্কদন্ 

 আপস্কন্ NSP-এর অধীয়ন্ আপন্ার 

কাজিে কম্পম্পয়র্জি স্ট্যান্ডািটস (CS) 

পায়বন্ “Training and Assessment 

Materials” র্যাব বা এই স্কলঙ্ক পথয়ক: 
http://www.skillsportal.gov.bd/#/tam- 
list 

 প্রয়োিন্ীে েথয এবিং সিংযুজি সহ 

আয়বদন্পত্রটর্ সাবধায়ন্ পরূণ করুন্ । 

 িো পদওোর পয়র আপস্কন্ আপন্ার 

আয়বদন্ আইস্কি সহ SMS এবিং ইয়েয়লর 

োধযয়ে একটর্ স্কন্জিেকরণ বােটা 

পায়বন্। 

  

 

 

 

ধাপ-৪: পপয়েন্ট সম্পন্ন  করুন্ এবিং Assessment এর িন্য Registration স্কন্জিে করুন্ (আপন্ার পপয়েন্ট 

আয়বদন্ NSDA দ্বারা িহৃীেকরন্) 

 NSDA দ্বারা আপন্ার আয়বদন্ গ্রহয়ণর 

পর, আপস্কন্ অথ টপ্রদান্ এবিং স্কন্বন্ধয়ন্র 

িন্য SMS এবিং e-mail োধযয়ে একটর্ 

স্কন্জিেকরণ বােটা পায়বন্। 

 যস্কদ আপন্ার েূলযােন্ প্রজিোর উপর 

পস্করবেটন্ প্রয়োিন্ হে, NSDA আপন্ার 

সায়থ ইয়েল/পোবাইয়লর োধযয়ে 

পযািায়যাি করয়ব। 

 আপন্ায়ক NSP-পে "পেস্কন্িং এবিং 

অযায়সসয়েন্ট েযায়র্স্করোলস" র্যাব 

পথয়ক স্ব-েূলযােন্ িাইি পড়য়ে হয়ব। 

 আপস্কন্ যস্কদ েূলযােয়ন্র এন্য উপস্কিে 

হয়ে আত্মস্কবশ্বাসী হন্, োহয়ল 

আপন্ায়ক আয়বদন্ োস্কলকার ন্ীয়ে 

"Online Payment" Button এ স্কিক 

কয়র অন্লাইয়ন্র োধযয়ে েূলযােন্ স্কফ 

(1000 র্াকা, বযস্কেিে: আইস্কসটর্ 

স্কিলযািারয়দর িন্য অন্লাইন্ েূলযােন্ 

স্কফ 700 র্াকা) পস্করয়শাধ করয়ে হয়ব। 

 আপস্কন্ আপন্ার িন্য সুস্কবধািন্ক 

স্কহসায়ব পিস্কির্/পিস্কবর্ কািট, পোবাইল 

বযাজঙ্কিং, ওোয়লর্ ইেযাস্কদ বযবহার কয়র 

অথ ট প্রদান্ করয়ে পায়রন্৷ 

 সফল অথ টপ্রদায়ন্র পয়র আপস্কন্ 

আপন্ার পপ্রাফাইল পথয়ক আপন্ার 

স্কন্বন্ধন্ কািট িাউন্য়লাি করয়ে সক্ষে 

হয়বন্৷ 

   

 

 

ধাপ-5: েূলযােয়ন্র িন্য উপস্কিস্কে 

NSDA েূলযােয়ন্র স্কববরণ ইয়েল এবিং/অথবা পফায়ন্র োধযয়ে অবস্কহে করয়ব। 

http://www.skillsportal.gov.bd/%23/tam-list
http://www.skillsportal.gov.bd/%23/tam-list
http://www.skillsportal.gov.bd/%23/tam-list
http://www.skillsportal.gov.bd/%23/tam-list


আদরা তথ্য বা সহায়তার জনয পর্াগাদর্াগ : 
 

 িন্াব পোহাম্মদ স্কেিানু্র রহোন্; উপ-পস্করোলক (অযায়সসয়েন্ট), এন্এসস্কিএ;  

পোবাইল: +8801712518051, ইয়েইলঃ  dd.assessment@nsda.gov.bd 
 

 েু. ফরহাদ হুসাইন্; সহকারী পস্করোলক (অযায়সসয়েন্ট েযায়ন্িয়েন্ট), এন্এসস্কিএ; 

 পোবাইল: +৮৮০১৬২৫০৭১২৩২, ইয়েইলঃ  ad.assessment@nsda.gov.bd 

 

কাস্করগস্কর সহায়তার জনয পর্াগাদর্াগঃ  

 িন্াব এ. পক. এে পোস্তফা কাোল হাস্কবব, স্কসয়স্ট্ে এন্াস্কলস্ট্, 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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