
 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

ন্যাশনাল অ্যাকশন প্লান মননটনরাং মনিউদলর ব্যবহার ননদদনৃশকা 

ধাপ-১: ন্যাশনাল নিলস্ পপাটাৃল (এনএসনপ)-এ নিনজট করুন এবাং National Action Plan Monitoring 

মনিউদল লগইন করুন 

 সরাসনর ননদনাক্ত ঠিকানায়: 

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

 

অ্থবা, 

 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃদক্ষর ওদয়বসাইট 

(https://www.nsda.gov.bd/) পথদক 

“ন্যাশনাল নিলস্ পপাটাৃল”-এ নিক করুন। 

 

 পদশর নিদে প্রদনশতৃ “National Action 

Plan Monitoring” মনিউদলর নীদি   

“Click to Log In” বাটদন নিক করুন। 

 

 মদন রাখদবন National Action Plan 

Monitoring এ অ্যাকদসস করার জন্য 

শুধুমাে এই বাটদন নিক কদরই লগইন করদত 

হদব। পপদজর টপ পমন্যযদত পদয়া Log In” 

বাটদন নিক কদর এই মনিইল অ্যাকদসস করা 

র্াদব না। 

 

 এনএসনিএ কর্তকৃ প্রদত্ত "User ID" এবাং 

"Password" ব্যবহার কদর আপনার 

প্রনতষ্ঠাদনর একাউদে লগইন করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ধাপ-২: প্রনতষ্ঠাদনর পপ্রাফাইল আপদিট করুন এবাং নিফল্ট পাসওয়াি ৃপনরবতনৃ করুন। 

 নিদনর িাননদদকর উপদর প্রদত্ত Profile 

পমন্যযর অ্ধীদন Profile Update বাটদন 

নিক কদর প্রনতষ্ঠাদনর পর্াগাদর্াদগর তথ্য 

আপদিট করুন। 

 

 Profile পমন্যযর অ্ধীদন Change 

Password অ্পশন ব্যবহার কদর আপনার 

নিফল্ট পাসওয়াি ৃ পনরবতনৃ করুন। পরবতীদত 

লগইন করার জন্য পাসওয়ািটৃি সাংরক্ষন করুন। 

 

 

ধাপ-৩: NAP পমন্যযর অ্ধীদন নবনিন্ন সাবদমন্যয অ্যাকদসস করুন 

 ন্যাশনাল অ্যাকশন প্লযান মননটনরাং সাংক্রান্ত 

নবনিন্ন নরদপাট ৃ দানখল করার জন্য NAP 

পমন্যযদত র্ান।  

 

 এদজন্সীগণ এখান পথদক NAP টাদগটৃ 

সাংদর্াজন,  Training টাদগটৃ সাংদর্াজন, 

NAP Quarterly Report, Training 

Quarterly Report, NAP Target 

Adjustment Request ও Training 

Target Adjustment Request 

সাবনমট করদত পারদবন। 

 

ধাপ-৪: NAP পমন্যয হদত NAP Target সাংদর্াজন করুন। 

 

 

 

 একটি অ্কুদপশদনর তথ্য প্রদান সম্পূণ ৃহদল Add New Occupation নসদলক্ট কদর নতুন আর একটি অ্কুদপশন 

পর্াগ করুন এবাং পূদবরৃ ন্যায় সকল তথ্য প্রদান করুন। 

 সকল অ্কুদপশন পর্াগ করা সম্পন্ন হদল Complete Application নসদলক্ট করুন। আপনার প্রদত্ত তথ্যসমূহ 

পদখদত পারদবন এবাং সাংদশধদনর প্রদয়াজন হদল Edit Application এ নিক কদর প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন করুন। 

 সকল তথ্য ঠিক থাকদল Payment অ্পশদন নিক কদর ৫০০০ টাকা অ্নলাইদন পপদমে করুন অ্থবা ব্যাাংদক পপদমে 

কদর থাকদল নিপ আপদলাি করুন। 

 পপদমে সফলিাদব সম্পন্ন হদল Submit Application নিক কদর আপনার আদবদনটি দানখল করুন। 

 আদবদনটি “Applied Course List” পমন্যদত বতমৃান অ্বস্থা সহ পদখদত পাদবন।  

 

 

 

 

 

 National Action Plan – এ আপনার 

প্রনতষ্ঠাদনর পর্ চুড়ান্ত টাদগটৃ প্রদান কদরনিদলন 

তা “Add NAP Target” এই  সাবদমন্যয পত 

নিক কদর দানখল করুন। মদন রাখদবন আপনার 

প্রনতষ্ঠাদনর চুড়ান্ত অ্ন্যদমানদত টাদগটৃসমূহ এই 

পর্াৃদয় পনরবতনৃ করা র্াদব না। 

 

 “Add NAP Target” এই  সাবদমন্যযদত 

নিক করদল National Action Plan – 

এর সকল অ্যাকটিনিটি পলাি হদব।  

 

 



 

 পর্ সকল অ্যাকটিনিটির জন্য আপনার 

প্রনতষ্ঠাদনর National Action Plan – এ 

টাদগটৃ প্রদান কদরনিদলন পস সকল 

অ্যাকটিনিটির নম্বদরর (Ref. from NAP) 

বামনদদক প্রদত্ত বদে নিক কদর টিক প্রদান 

করুন। উক্ত অ্যাকটিনিটিটি টাদগটৃ প্রদান করার 

জন্য সনক্রয় হদব। 

 

 অ্তঃপর টিকমাক ৃপ্রদানকৃত অ্যাকটিনিটির জন্য 

পূদব ৃপ্রদানকৃত পবজ ইয়ার তথ্য এবাং পরবতী ৫ 

বিদরর তথ্য (পূদব ৃর্া প্রদান করা হদয়নিল পস 

অ্ন্যর্ায়ী) প্রদান করুন। 

 

 

 তথ্য প্রদান সম্পূণ ৃ হদল “Update” কদর 

"Submit" বাটদন নিক করার মাধ্যদম NAP 

Target সাবনমট করুন। Dashboard – এ 

আপনার সাবনমটকৃত NAP Target এর 

স্ট্যাটাসটি Submitted অ্বস্থায় পদখদত 

পাদবন। 

 

 এনএসনিএ কর্তকৃ আপনার প্রনতষ্ঠাদনর NAP 

Target-টি র্ািাই বািাই কদর গৃহীত হদল 

NAP Target এর স্ট্যাটাসটি Approved 

অ্বস্থায় পদখদত পাদবন। এনএসনিএ কর্তকৃ 

পকান সাংদশাধন িাওয়া হদল স্ট্যাটাসটি 

Correction Requested অ্বস্থায় 

পদখদত পাদবন এবাং প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন কদর 

পূণঃরায় “Update” কদর "Submit" 

বাটদন নিক করার মাধ্যদম NAP Target 

পূণঃরায় সাবনমট করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধাপ-৫:  Training Target সাংদর্াজন করুন। 

 
 National Action Plan – এ আপনার 

প্রনতষ্ঠাদনর পর্ চুড়ান্ত পেননাং টাদগটৃ প্রদান 

কদরনিদলন তা “Add Training Target” 

এই  সাবদমন্যয পত নিক কদর দানখল করুন। মদন 

রাখদবন আপনার প্রনতষ্ঠাদনর চুড়ান্ত অ্ন্যদমানদত 

টাদগটৃসমূহ এই পর্াৃদয় পনরবতনৃ করা র্াদব না। 

 



 “Add Training Target” এই  

সাবদমন্যযদত নিক করদল Target for 

Fresh Skilling, Re-skilling, Up-

skilling, Apprenticeship 

Training, Entrepreneurship 

Training, RPL – নামক ৬টি পসকশন 

পাদবন। প্রদর্াজয পসকশদন অ্কুদপশদনর নাম 

এবাং পস সাংনিষ্ট পটাদগটৃসমূহ (পূদব ৃ পর্িাদব 

প্রদান করা হদয়নিল পস অ্ন্যর্ায়ী) প্রদান করুন 

এবাং Save করুন। 

 

 তথ্য প্রদান সম্পূণ ৃ হদল “Submit 

Training Target” বাটদন নিক করার 

মাধ্যদম Training Target সাবনমট করুন। 

Dashboard – এ আপনার সাবনমটকৃত 

Training Target এর স্ট্যাটাসটি 

Submitted অ্বস্থায় পদখদত পাদবন। 

 

 এনএসনিএ কর্তকৃ আপনার প্রনতষ্ঠাদনর 

Training Target-টি র্ািাই বািাই কদর 

গৃহীত হদল Training Target এর 

স্ট্যাটাসটি Approved অ্বস্থায় পদখদত 

পাদবন। এনএসনিএ কর্তকৃ পকান সাংদশাধন 

িাওয়া হদল স্ট্যাটাসটি Correction 

Requested অ্বস্থায় পদখদত পাদবন এবাং 

প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন কদর পূণঃরায় 

"Submit Training Target" বাটদন 

নিক করার মাধ্যদম Training Target 

পূণঃরায় সাবনমট করুন। 

 

 

 

 

 

ধাপ-৬: NAP Report / Training Report সাবনমট করুন 

 NAP Target বা Training Target টি 

এনএসনিএ কর্তকৃ গৃহীত হদল, প্রনত বিদরর জন্য 

Quarterly নিনত্তদত NAP Report / 

Training Report  সাবনমট করদত 

পারদবন। 
 

 NAP পমন্যযর অ্ধীদন “Submit NAP 

Report” বা  “Submit Training 

Report” এই  সাবদমন্য পত নিক করার 

মাধ্যদম একটি নননদষৃ্ট বিদরর নননদষৃ্ট 

পকায়াটাৃদরর NAP Report / Training 

Report  প্রদান করদত পারদবন। 
 



 

 উদেখ্য NAP Target বা Training 

Target টি Approved না হওয়া পর্নৃ্ত 

NAP Report / Training Report  

সাবনমট করা র্াদব না। বিদরর ১ম পকায়াটাৃদরর 

নরদপাট ৃসাবনমট না কদর ২য় বা ৩য় পকায়াটাৃদরর 

নরদপাট ৃসাবনমট করা র্াদব না। 
 

 “Submit NAP Report” বা  “Submit 

Training Report” এই  সাবদমন্যয পত 

নিক করদল NAP Target এ প্রদত্ত তথ্য 

অ্ন্যর্ায়ী নরদপাটিাৃং বিদরর টাদগটৃ পলাি হদব র্ার 

নবপরীদত নরদপাটিাৃং পকায়াটাৃদরর অ্জৃন 

সম্পনকতৃ তথ্য আপদলাি করুন। 
 

 তথ্য প্রদান সম্পন্ন হদল Save কদর Submit 

করুন। 
 

 Dashboard – এ আপনার সাবনমটকৃত 

NAP Report / Training Report এর 

স্ট্যাটাসটি Submitted অ্বস্থায় পদখদত 

পাদবন। 

 এনএসনিএ কর্তকৃ আপনার প্রনতষ্ঠাদনর 

Report -টি র্ািাই বািাই কদর গৃহীত হদল 

Report এর স্ট্যাটাসটি Approved অ্বস্থায় 

পদখদত পাদবন। এনএসনিএ কর্তকৃ পকান 

সাংদশাধন িাওয়া হদল স্ট্যাটাসটি 

Correction Requested অ্বস্থায় 

পদখদত পাদবন এবাং প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন কদর 

পূণঃরায় Report সাবনমট করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধাপ-৭: NAP/Training Target Adjustment Request সাবনমট করুন 

 NAP পমন্যযর অ্ধীদন “NAP/Training 

Target Adjustment Request” এই  

সাবদমন্যয পত নিক করার মাধ্যদম পরবতী বির 

সমূদহর NAP/Training Target 

Adjustment Request সাবনমট করদত 

পারদবন। উদেখ্য িলনত বা পূববৃতী বিরসমূদহর 

টাদগটৃ এিজাস্ট্দমে করা র্াদব না। 

 



 

 প্রনতটি এনক্টনিটির টাদগটৃ এিজাস্ট্দমে করার 

জন্য Comments (Reason for 

adjustments) কলাদম কারণ উদেখ করদত 

হদব। 

 

 এিজাদস্ট্ি টাদগটৃ এর তথ্য প্রদান সম্পন্ন হদল 

Save কদর  Submit করুন। 

 

 আপনার প্রনতষ্ঠাদনর NAP Target / 

Training Target এর স্ট্যাটাস 

Adjustment Requested  হদয় র্াদব। 

 

 এনএসনিএ কর্তকৃ আপনার প্রনতষ্ঠাদনর 

“NAP/Training Target 

Adjustment Request -টি র্ািাই বািাই 

কদর গৃহীত হদল NAP/Training Target 

এর স্ট্যাটাসটি Approved অ্বস্থায় পদখদত 

পাদবন। এনএসনিএ কর্তকৃ পকান সাংদশাধন 

িাওয়া হদল স্ট্যাটাসটি Adjustment 

Correction Requested অ্বস্থায় 

পদখদত পাদবন এবাং প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন কদর 

পূণঃরায় Request সাবনমট করুন। 

 

 

 

 

 

পকান সাহাদের প্রদয়াজন হদল ননদনাক্ত নাম্বাদর পর্াগাদর্াগ করুন: 

 

National Action Plan সাংক্রান্ত টাদগটৃ / নরদপাট ৃদানখল এবাং পরবতী পদদক্ষপ নবষদয় জানার জন্য: 

• জনাব নমঠুন পাল, সহকারী পনরিালক (দক্ষতা কার্কৃ্রম সমন্বয়), পফান: ০১৭৭০৯৯৮৫৮৪; ই-পমইল: ad.coordination@nsda.gov.bd 

 

পপাটাৃল নবষদয় পটকননকযাল সহায়তার জন্য: 

• জনাব পমাঃ এমরান পহাদসন, সহকারী পপ্রাগ্রামার, পফানঃ +৮৮০২৪৪৮২৬৭১১, এেদটনশনঃ ১৯০; ই-পমইল: asst.programmer@nsda.gov.bd 

• জনাব সুদশনৃ সাহা, পপ্রাগ্রামার,; পফান: +৮৮০২৪৪৮২৬৭১১, এেদটনশনঃ ২৫০;  ই-পমইল: programmer@nsda.gov.bd 

• জনাব এ. পক. এম. পমাস্তফা কামাল হানবব, নসদস্ট্ম অ্যানানলস্ট্; পফান: +৮৮০২৪৪৮২৬৭১৪; ই-পমইল: sa@nsda.gov.bd 

  

mailto:ad.coordination@nsda.gov.bd
mailto:asst.programmer@nsda.gov.bd
mailto:programmer@nsda.gov.bd
mailto:sa@nsda.gov.bd

