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প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা (ক ার্ স, ব্যাচ, প্রশিক্ষণার্থী শনবন্ধন, অ্যাসর্র্সেন্ট আসবদন) শনসদ সশি া 

 

ধাপ-১: ন্যািনাল শিলস্ কপার্ সাল (এনএর্শপ)-এ শিশির্  রুন 

• র্রার্শর শনসনাক্ত ঠি ানায়: 

http://www.skillsportal.gov.

bd/ 

 

অ্র্থবা, 

 

িাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন  র্তসপসক্ষর ওসয়বর্াইর্ 

(https://www.nsda.gov.bd/) 

কর্থস  “ন্যািনাল শিলস্ কপার্ সাল”-এ শি  

 রুন। 

 

ধাপ-২: লগইন  রুন এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা শুরু  রুন 

• আপনার প্রশতষ্ঠান শনবন্ধন (STP 

Registration) আসবদনটি 

প্রার্থশে িাসব গৃহীত হসল অ্র্থবা আপশন 

এনএর্শিএ-এর শনবশন্ধত প্রশতষ্ঠান হসল আপশন 

Training Management এর 

অ্পিনগুসলা পাসবন যার োধ্যসে আপশন 

কপ্রাসিক্ট, ক ার্ স, ব্যাচ, কেইনার, কেইশন এর তথ্য 

কযাগ  রসত পারসবন।  

 

• আপনার এনএর্শপ কপ্রাফাইসল লগইন  সর বাে 

শদস র কেনুবার এ Training 

Management এ শি   রুন। 

 

• Training Management এ শি  

 রসল কেনুবার এ কপ্রাসিক্ট, ক ার্ স, ব্যাচ 

ইতযাশদ অ্পিনগুসলা কদখা যাসব।  

  

 

 

 

http://www.skillsportal.gov.bd/
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ধাপ-৩: ইশতেসধ্য অ্নুসোশদত অ্কুসপিন শলস্ট কদখুন 

• আপনার প্রশতষ্ঠানটি ইশতেসধ্য কয কয 

অ্কুসপিনগুসলার িন্য অ্নুসেদন কপসয়সে, তার 

শলস্টর্া কদখা যাসব এবং আপশন এই অ্নুসোশদত 

অ্কুসপিনগুসলার িন্যই কেইশনং ক ার্ স, ব্যাচ 

ততশর  রসত পারসবন এবং কেইশনং র্ম্পন্ন 

 রসত পারসবন।  

 

 

 

 

 

ধাপ-৪: নতুন প্রসিক্ট র্ংসযািন এবং কপ্রাসিক্ট শলস্ট পয সসবক্ষন  

 

 

 

 

• এ টি অ্কুসপিসনর তথ্য প্রদান র্ম্পূণ স হসল Add New Occupation শর্সলক্ট  সর নতুন আর এ টি অ্কুসপিন কযাগ  রুন এবং পূসব সর ন্যায় র্ ল 

তথ্য প্রদান  রুন। 

• র্ ল অ্কুসপিন কযাগ  রা র্ম্পন্ন হসল Complete Application শর্সলক্ট  রুন। আপনার প্রদত্ত তথ্যর্মূহ কদখসত পারসবন এবং র্ংসিধসনর 

প্রসয়ািন হসল Edit Application এ শি   সর প্রসয়ািনীয় র্ংসিাধন  রুন। 

• র্ ল তথ্য ঠি  র্থা সল Payment অ্পিসন শি   সর ৫০০০ র্া া অ্নলাইসন কপসেন্ট  রুন অ্র্থবা ব্যাংস  কপসেন্ট  সর র্থা সল শিপ আপসলাি  রুন। 

• কপসেন্ট র্ফলিাসব র্ম্পন্ন হসল Submit Application শি   সর আপনার আসবদনটি দাশখল  রুন। 

• আসবদনটি “Applied Course List” কেনুসত বতসোন অ্বস্থা র্হ কদখসত পাসবন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• STP ক ান অ্নুসোশদত Occupation-

এর প্রশিক্ষণ শিন্ন প্র সের  (সযেন: SEIP) 

অ্ধীসন  রাসত পাসর বা প্র ে র্হায়তা ব্যতীত 

র্রার্শর  রাসত পাসর। প্র ে অ্নুযায়ী তথ্য 

র্ংগৃহীত রাখার িন্য এই র্াবসেনুটি  রা 

হসয়সে। 

 

• Project কেনুর অ্ধীসন “Create 

Project” এই  র্াবসেনু কত শি   রার 

োধ্যসে নতুন প্রসিক্ট র্ংযুক্ত  রার ফে স পাওয়া 

যাসব। প্রসিক্টটি আপনার প্রশতষ্ঠাসনর শনসিসদর 

উসযাসগ হসত পাসর আবার নাও হসত পাসর। 

যশদ শনসিসদর উসযাসগ না হয় তাহসল  কপ্রাসিক্ট 

র্ংযুক্ত  রার ফে সটি পূরন  সর নতুন এ র্া 

কপ্রাসিক্ট ততশর  রা যাসব।  

 

• এোড়া র্ ল প্রসিসক্টর এ টি তাশল া কদখা 

যাসব, কযখান কর্থস  চাইসল কপ্রাসিক্ট এর 

শবস্তাশরত বণ সনা কদখা যাব, প্রদত্ত তথ্যর্মূহ 

Action এর অ্ধীসন Edit আই ন ব্যবহার 

 সর পশরবতসন  রা যাা্সব এবং শিসলর্ ও  সর 

কদয়া যাসব। এোড়াও কপ্রাসিক্ট তাশল ায় র্াসচ সর 

অ্পিন ও আসে, প্রশতষ্ঠান চাইসল এই র্াচ স 

অ্পিনগুসলা ব্যবহার  সর র্াচ স  রসত পারসব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ধাপ-৫: নতুন ক ার্ স র্ংসযািন এবং ক ার্ স শলস্ট পয সসবক্ষন  

 • ক ান এ টি অ্নুসোশদত Occupation 

এর প্রশিক্ষণস  এ টি ক ার্ স শহসর্সব গণ্য  রা 

হয়। এ ই Occupation এর প্রশিক্ষণ 

শিন্ন শিন্ন প্র সের অ্ধীসন হসত পাসর। কর্সক্ষসে 

প্রশতটি প্র সের অ্ধীসন শিন্ন শিন্ন Course 

ততরী  রসত হসব। 

 

• Course কেনুর েসধ্য ২ র্া র্াব কেনু পাওয়া 

যাসব যা হসলা নতুন ক ার্ স র্ংসযািন ও ক ার্ স 

তাশল া প্রদি সন। নতুন ক ার্ স Add  রার 

িন্য Create Course এর ফে সর্া পূরণ 

 সর কর্ি  রসল নতুন এ টি ক ার্ স র্ংযুক্ত 

হসয় যাসব। এরপর এই ক ার্ স টি ক ার্ স তাশল ায় 

কদখা যাসব।  

 

• এোড়া র্ ল ক াসর্ সর এ টি তাশল া কদখা 

যাসব, কযখান কর্থস  চাইসল ক াসর্ সর এর 

শবস্তাশরত বণ সনা কদখা যাব, প্রদত্ত তথ্যর্মূহ 

Action এর অ্ধীসন Edit আই ন ব্যবহার 

 সর পশরবতসন  রা যাা্সব এবং শিসলর্ ও  সর 

কদয়া যাসব। এোড়াও ক ার্ স তাশল ায় র্াসচ সর 

অ্পিন ও আসে, প্রশতষ্ঠান চাইসল এই র্াচ স 

অ্পিনগুসলা ব্যবহার  সর র্াচ স  রসত পারসব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ধাপ-৬: নতুন ব্যাচ র্ংসযািন, ব্যাচ শলস্ট পয সসবক্ষন, ব্যাচ অ্নুযায়ী কেশনং র্ম্পাদন 

• Batch হসলা ক ান এ টি Course এর 

অ্ধীসন এ টি পশর েশত প্রশিক্ষণ উসযাগ যার 

শনশদ সষ্ট শুরু ও কিসের তাশরখ রসয়সে। 

• Batch কেনুসত শি   রসল ২ টি র্াবসেনু 

পাসব কযেন Create Batch এবং 

Batch List.  “Create Batch” 

এই  র্াবসেনু কত শি   রার োধ্যসে নতুন 

ব্যাচ র্ংযুক্ত  রার ফে স পাসব। এই ফে সর্া পূরণ 

 সর কর্ি  রসল নতুন এ টি ব্যাচ র্ংযুক্ত হসয় 

যাসব। এরপর এই ব্যাচটি ব্যাচ তাশল ায় কদখা 

যাসব।  

• এোড়া র্ ল ব্যাচ এর এ টি তাশল া কদখা 

যাসব, কযখান কর্থস  চাইসল কযস াসনা ব্যাসচর 

এর শবস্তাশরত বণ সনা কদখা যাব, এগুসলাস  

পশরবতসন  রা যাা্সব এবং শিসলর্ ও  সর কদয়া 

যাসব। এোড়াও ব্যাচ তাশল ায় র্াসচ সর অ্পিন 

ও আসে, প্রশতষ্ঠান চাইসল এই র্াচ স অ্পিনগুসলা 

ব্যবহার  সর র্াচ স  রসত পারসব। 

• Batch List কর্থস  কযস াসনা ব্যাচ এর 

আইশি কত শি   রসল, ওই ব্যাসচর শবস্তাশরত 

বন সনা পাওয়া যাসব। এখান কর্থস  চাইসল এই 

ব্যাসচর িন্য কেশনং শুরু  রা যাসব 

Execute Training এই  বার্সন শি  

 রার োধ্যসে। Batch ID কত শি   রসল, 

প্রর্থসে ব্যাসচর শবস্তাশরত বন সনা পাওয়া যাসব। 

প্রশতষ্ঠানটি চাইসল এই  ব্যাসচ আসরা প্রশিক্ষনার্থী 

(Trainee) র্ংসযািন  রা  যাসব। উসেখ্য 

এ টি ব্যাচ Execute  রার িন্য নূন্যতে 

১০ িন Trainee Assign  রসত হসব। 

উসেখ্য Trainee আসগ কর্থস ই কযাগ  রা 

র্থা সত হসব (শনসের ৮ নং অ্নুসেসদ 

Trainee কযাগ  রার পদ্ধশত বলা হসয়সে)। 

• এোড়া Execute Training এই 

বার্সন শি   রসল, কেশনং র্ম্পাদন  রার িন্য 

শনধ সাশরত ফে স পাওয়া যাসব, কযর্া পূরণ এর 

োধ্যসে কেশনং শুরু  রা যাসব এবং কেশনং 

 েশির্ হওযার ৩০ শদন পূব স হসত ওই ব্যাসচর 

িন্য Assessment-এর আসবদন  রা 

যাসব । 

• Execute Training এই অ্পিসন 

শি   রসল প্রর্থসে Training Batch 

Basic Information এই ট্যাবটি 

পাওয়া যাসব, কযখাসন এই ব্যাসচর শ ছু 

শবস্তাশরত বন সনা পাওয়া যাসব।  

• এরপর Assign Trainers অ্পিন টি 

পাওয়া যাসব, কযখান কর্থস  এই এই ব্যাসচর 

িন্য প্রশিক্ষ  শনধ সারন  সর কদয়া যাসব। 

প্রশিক্ষনার্থী ১র্া ব্যাসচ ১২ িসনর  কবশি হসল 

কর্খাসন ২ িন্য প্রশিক্ষ  শনধ সারন  সর কদয়া 

যাসব। উসেখ্য Trainers আসগ কর্থস ই 

কযাগ  রা র্থা সত হসব (শনসের ৭ নং অ্নুসেসদ 

বলা হসয়সে)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• এরপর Manage Trainee এই অ্পিন 

পাওয়া যাসব, কযখান কর্থস  চাইসল প্রশিক্ষনার্থী 

বাদ কদয়া যাসব এই ব্যাচ কর্থস  যশদ ক উ এখন 

কেশনং শনসত না চায়, আবার নতুন প্রশিক্ষনার্থী 

র্ংসযািন ও  রা যাসব। এ টি ব্যাসচ  েপসক্ষ 

১০ িন প্রশিক্ষনার্থী র্থা সত পাসর।  

• Training Operations এই 

অ্পিসন কগসল শুরুর তাশরখ শদসয় কর্ি  রা 

যাসব। এ বার কেশনং র্া শুরু হসয় কগসল এই 

তাশরখ পশরবতসন  রা যাসব না এবং শুরুর ১৫ 

 যাসলন্ডার শদবর্ পয সন্ত Trainee পশরবতসন 

 রা যাসব। এর পর ক ান Trainee চসল 

কগসল তাস  Drop-out শহসর্সব ো স 

 রসত হসব। 

 

• র্ব সসিসে, Training Operations 

এই অ্পিসন এসর্ কেশনং কিে এর তাশরখ শদসয় 

কর্ি  রসল Apply for 

Assessment  এই অ্পিন টি পাওয়া 

যাসব। এখান কর্থস  পরীক্ষার িন্য আসবদন  রা 

যাসব। উসেখ্য Assessment এর 

আসবদসনর শদন হসত নূন্যতে ১৫শদন পর 

Assessment এর িন্য অ্নুসরাধ  রা 

যাসব। তাই কেশনং কিে হবার ৩০ শদন পূব স 

হসতই Assessment এর িন্য আসবদন 

দাশখল  রা যাসব। এসক্ষসে কেশনং কিে  রার 

পশর শেত তাশরখ শদসয় কর্ি  রসত হসব। 

 

 

 

 

 



ধাপ-৭: নতুন প্রশিক্ষ  র্ংসযািন এবং প্রশিক্ষ  শলস্ট পয সসবক্ষন 

• Trainer কেনুর েসধ্য ২ র্া র্াব কেনু পাওয়া 

যাসব যা হসলা নতুন প্রশিক্ষ  র্ংসযািন ও 

প্রশিক্ষ  তাশল া প্রদি সন। নতুন প্রশিক্ষ  

Add  রার িন্য Add Trainer এর 

ফে সর্া পূরণ  সর কর্ি  রসল নতুন এ িন 

প্রশিক্ষ  র্ংযুক্ত হসয় যাসব। এরপর এই 

প্রশিক্ষ  টি প্রশিক্ষ  তাশল ায় কদখা যাসব। 

  

• এোড়া র্ ল প্রশিক্ষ  এর িন্য এ টি তাশল া 

কদখা যাসব, কযখান কর্থস  চাইসল প্রশিক্ষ  এর 

শবস্তাশরত বণ সনা কদখা যাব, এগুসলাস  পশরবতসন 

 রা যাা্সব এবং শিসলর্ ও  সর কদয়া যাসব। 

এোড়াও প্রশিক্ষ  তাশল ায় র্াসচ সর অ্পিন ও 

আসে, প্রশতষ্ঠান চাইসল এই র্াচ স অ্পিনগুসলা 

ব্যবহার  সর র্াচ স  রসত পারসব।  

 

• ক ান Trainer প্রশতষ্ঠান হসত চসল কগসল 

তার তথ্য Delete  রা যাসব না। বরং 

র্ংশিষ্ট শফসে তথ্য আপসির্  রসত হসব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ধাপ-৮: Trainee (প্রশিক্ষনার্থী) র্ংসযািন এবং Trainee শলস্ট পয সসবক্ষন 

• Trainee কেনুর েসধ্য ২ র্া র্াব কেনু 

পাওয়া যাসব যা হসলা নতুন প্রশিক্ষনার্থী 

র্ংসযািন ও প্রশিক্ষনার্থী তাশল া প্রদি সন। 

নতুন প্রশিক্ষনার্থী Add  রার িন্য Add 

Trainee এর ফে সর্া পূরণ  সর কর্ি  রসল 

নতুন এ িন প্রশিক্ষনার্থী র্ংযুক্ত হসয় যাসব। 

এরপর এই Trainee ক  Trainee 

তাশল ায় কদখা যাসব।  

• এোড়া র্ ল প্রশিক্ষনার্থী এর িন্য এ টি 

তাশল া কদখা যাসব, কযখান কর্থস  চাইসল 

প্রশিক্ষনার্থী এর শবস্তাশরত বণ সনা কদখা যাব, 

এগুসলাস  পশরবতসন  রা যাা্সব এবং শিসলর্ ও 

 সর কদয়া যাসব। এোড়াও প্রশিক্ষনার্থীর 

তাশল ায় র্াসচ সর অ্পিন ও আসে, প্রশতষ্ঠান 

চাইসল এই র্াচ স অ্পিনগুসলা ব্যবহার  সর র্াচ স 

 রসত পারসব।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ধাপ-৯: করগুলার ব্যাসচর িন্য Assessment আসবদন 

• Batch ID –কত শি   সর Execute 

Batch হসত Training 

Operations এই অ্পিসন এসর্ কেশনং 

কিে এর তাশরখ শদসয় কর্ি  রসল Apply 

for Assessment  এই অ্পিন টি 

পাওয়া যাসব। এখান কর্থস  পরীক্ষার িন্য 

আসবদন  রা যাসব। উসেখ্য 

Assessment এর আসবদসনর শদন হসত 

নূন্যতে ১৫শদন পর Assessment এর 

িন্য অ্নুসরাধ  রা যাসব। তাই কেশনং কিে 

হবার ৩০ শদন পূব স হসতই Assessment 

এর িন্য আসবদন দাশখল  রা যাসব। এসক্ষসে 

কেশনং কিে  রার পশর শেত তাশরখ শদসয় কর্ি 

 রসত হসব। 

• Apply for Assessment ফরসে 

প্রর্থেত Training Batch Basic 

Information এই ট্যাবটি পাওয়া যাসব, 

কযখাসন এই ব্যাসচর শবস্তাশরত শ ছু বন সনা 

র্থা সব।  

• এরপর List of Assessees from 

This Batch অ্র্থ সাৎ এই পরীক্ষার িন্য 

 াসরন্ট ব্যাচ কর্থস  যারা যারা পরীক্ষা শদসত 

চায় তাসদর শনধ সারন  রা যাসব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• এোড়া পূব সবতী  ব্যাচ কর্থস ও প্রশিক্ষানার্থী 

শর্সলক্ট  রা যাসব যারা এই ব্যাসচর র্াসর্থ 

পরীক্ষায় অ্ংিগ্রহণ  রসত পারসব। 

Add/Remove Assesses from 

Previous Batch এই বার্সন শি  

 রসল এ র্া প্রশিক্ষনার্থী add  রার অ্পিন 

আর্সব কযখান কর্থস  পূব সবতী ব্যাসচর 

প্রশিক্ষনর্থী কযাগ  রা যাসব।  

 

• র্ব সসিসে, এই আসবদন টি দাশখল  রার িন্য 

প্রসয়ািনীয় কপসেন্ট র্ম্পন্ন  রসত হসব। এখাসন 

উসেখ্য কয, প্রশতটি প্রশিক্ষনার্থীর িন্য শফ ৩০০ 

র্া া। যতগুসলা প্রশিক্ষনার্থী হসব র্ সলর র্া 

এ র্াসর্থ  সর কপসেন্ট র্া র্ম্পন্ন  রসত হসব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধাপ-১০: Assessment আসবদন ফী প্রদান  রুন 

• র্ ল তথ্য র্ঠি  র্থা সল Pay 

Assessment Fees এ শি   সর 

অ্সবদন ফী 300 র্া া ধসর র্ সলর িন্য 

কপসেন্ট প্রদান  রসত হসব।  

 

• ম্যানুয়াশল ব্যাংস  কপসেন্ট  সর র্থা সল 

কপসেন্ট শিপটি আসবদন  রসত হসব। 

 

• অ্র্থবা অ্নলাইসন কপসেন্ট র্ম্পন্ন  রা যাসব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ধাপ-১১: Assessment আসবদনটি দাশখল  রুন 

• কপসেন্ট র্ম্পন্ন হসল Submit 

Assessment Application এ 

শি   সর আসবদনটি র্াবশের্  রসত হসব। 

 

• Assessment আসবদনটি NSDA 

 র্তস  অ্নুসোশদত ও শিশিউল  রা হসল 

Application List-STP View 

র্াবসেনু হসত Assessment আসবদনটির 

ID কত শি   সর করশিসেিন  াি স 

িাউনসলাি  রা যাসব। 

 

 

 

 

ধাপ-১২: RPL ব্যাসচর িন্য Assessment আসবদন 

• STP এর কয র্ ল Occupation এর 

িন্য Assessment Center শহসর্সব 

অ্নুসোদন রসয়সে কর্ র্ ল 

Occupation-এ RPL পদ্ধশতসত 

ব্যাসচর আ াসর Assessment আসবদন 

 রসত পারসব। 

• RPL Batch এর কেনু হসত ২ র্া র্াব কেনু 

পাওয়া যাসব যা হসলা Register 

Candidate এবং Apply for 

Assessment।  

• Register Candidate এ শি   সর 

RPL Assessment িন্য 

Candidate এর কপ্রাফাইল ততরী  রা 

যাসব। 

• Apply for Assessment এ শি  

 সর ইশতেসধ্যই কযাগকৃত Candidate 

কদর RPL Batch Assessment 

আসবদসন অ্ন্তর্ভ সক্ত  রা যাসব এবং করগুলার 

ব্যাসচর ন্যায় িন্য RPL Batch 

Assessment আসবদন র্ম্পন্ন  রা 

যাসব। 

• উসেখ্য, RPL Batch Assessment 

আসবদনটি NSDA  র্তস  অ্নুসোশদত  রা 

হসলই এর ফী প্রদান  রা যাসব। 

 

 

 

 

 



ক ান র্াহাসের প্রসয়ািন হসল শনসনাক্ত নাম্বাসর কযাগাসযাগ  রুন: 

 

Project, Course, Batch, Trainer, Trainee কযাগ  রা এবং Training Batch Execute  রা শবেসয়: 

• িনাব, র্তযশিৎ চন্দ্র রায়, র্হ ারী পশরচাল  (ক ার্ স অ্যাশিশিসর্িন, কেইনার, অ্যাসর্র্র ও প্রশিক্ষনার্থী শনবন্ধন) 

কোবাইল: +৮৮০১৯৯৩৩৯৩৩৪৭ 

ইসেইল: ad.accreditation@nsda.gov.bd 

 

Assessment র্ংোন্ত পরবতী ধাপ শবেসয়: 

• িনাব, মু. ফরহাদ হুর্াইন, র্হ ারী পশরচাল  (অ্যাসর্র্সেন্ট ম্যাসনিসেন্ট) 

কোবাইল: +৮৮০১৬২৫০৭১২৩২ 

ইসেইল: ad.assessment@nsda.gov.bd 

 

কর্ শন যাল র্হায়তার শবেসয়: 

• িনাব কোোঃ এেরান কহাসর্ন, র্হ ারী কপ্রাগ্রাোর, কোবাইলোঃ ০১৭৪৩১৬৮৬৯৫,  ই-সেইল: asst.programmer@nsda.gov.bd 

• িনাব সুদি সন র্াহা, কপ্রাগ্রাোর,; কোবাইলোঃ ০১৭৪৭১৫৬২৭৭, ই-কেইল: programmer@nsda.gov.bd 

• িনাব এ. ক . এে. কোস্তফা  াোল হাশবব, শর্সস্টে অ্যানাশলস্ট, কোবাইলোঃ ০১৫২১২০৩৪৬১ ই-কেইল: sa@nsda.gov.bd 
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