
 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

 

আইসসটি সিল্যান্সারদদর অ্যাদসসদমন্ট ও দক্ষতা সনদ প্রদান সবজ্ঞসি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্াৃলয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার দদদশর আইসসটি সিল্যান্সারদদর দক্ষতা সনদ 

প্রদাদনর জন্য কার্কৃর পদদক্ষপ প্রহণ কদরদে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ সবসিন্ন অ্কুদপশদন পূবঅৃ্সিজ্ঞতার স্বীকৃসত 

(Recognition of Prior learning) পদ্ধসতদত অ্যাদসসদমন্ট ও সনদায়দনর ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদে। 

অ্যাদসসদমন্ট ও সনদ প্রাসির জন্য প্রার্থীদক সনদের ধাপসমূহ অ্নুসরণ করদত হদব: 

 

১. ক োন ো ন নদ িষ্ট কেশোর ন নদ িষ্ট স্তনর স দ প্রোনির জন্য প্রোর্থীন  অবশ্যই আনুষ্ঠোন  , অ োনুষ্ঠোন  , উেোনুষ্ঠোন   অর্থবো অন্য কে-ন োন ো 

প্র োনরই ক ো , সবদবচ্য কেশো ও স্তনরর জ্ঞো  ও দক্ষতো সম্পন্ন  নত  নব; 

২. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃদক্ষর ওদয়বসাইট www.nsda.gov.bd দর্থদক আপনার প্রতযাসশত অ্কুদপশন ও দলদিদলর 

কসিদটসন্স স্ট্যান্ডার্ ৃর্াউনদলার্ করা র্াদব; 

৩. আগ্র ী প্রোর্থীর অ্সজতৃ দক্ষতা কসিদটসন্স স্ট্যান্ডাদর্ ৃবসণতৃ দক্ষতার অ্নুরুপ হদল জোতীয় েনরচয়েত্র, েনরচয়েত্র  ো র্থো নে জন্মস দ, 

সাম্প্রসতক ছনব, র্ িসম্পোদ  অনিজ্ঞতোর প্রর্োণেত্র এবং৫০ দর্থদক ১০০ শনের র্নে অনজিত পূব ি অনিজ্ঞতোর নববরণস  অ েোইন  আনবদ  

 রনত  নব; 

৪. অ্নলাইদন আদবদন করার সলাংক: http://nsdafc.teletalk.com.bd 

৫. অ্নলাইদন আদবদন করা র্াদব ২৩ দসদেম্বর ২০২১ সকাল ১০:০০ ঘটিকা হদত ৩১ অ্দটাবর ২০২১, সবকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্নৃ্ত। 

৬. প্রোি আনবদ  কেশো,স্তর ও অনিজ্ঞতো  অনুেোয়ী েোচোই-বোছোই  নর ন ব িোনচত প্রোর্থীনদর তোনে ো ওনয়বসোইনে প্র োশ  রো  নব; 

৭. ন ব িোনচত প্রোর্থীনদর চোন দো নবনবচ োয় অনুনর্োনদত  নম্পনেনি স্ট্যোন্ডোর্ ি  অনুসোনর কেশো ও স্তর-নিনি  এ এসনর্এ  র্তি  ন র্ িোনরত সদন 

ও সমদয় সবনামূনে ওনরনয়নেশন প্রদান করা হদব;  

৮. ওনরনয়নেশ  কশনে প্রোর্থীগণ এ এসনর্এ-এর ওনয়বসোইে কর্থন  স্ব-মূেোয়  (Self-Assessment) সনদদসৃশকা র্োউ নেোর্  নর 

চূড়োন্ত মূেোয়ন র জন্য প্রস্তুত ন   ো কস ব্যোেোনর ন নিত  নে চূড়োন্ত মূেোয়ন  (Assessment) অংশগ্র নণর জন্য  কসিদটসন্স 

অ্যাদসসদমন্ট চুনি সম্পোদ  (Competency Assessment Agreement) ফর্ ি পূরণ কদর চুসি সিাদন   রনত  নব; 

৯. পূরণকৃত স্ব-মূেোয়   সনদদসৃশকা এবাং কসিদটসন্স অ্যাদসসদমন্ট চুনি সম্পোদ  ফর্ ি সংরক্ষণ  রনত  নব এবং েরবনতিনত 

অযোনসসনর্নের নদন   অযোনসসরন  স্কো   নে ইনর্ইে  রনত  নব; 

১০. এ এসনর্এ  র্তি  ন র্ িোনরত মূেোয়  (Assessment)  নি প্রদান কদর অ েোই  ন বন্ধ  সম্পোদ  করদত হদব;  

১১. দরসজদেশন সিন্ন হদল  অ্যাদসসদমদন্টর  সদন ও সময়  ওদয়বসাইদট সবজ্ঞসি প্রকাদশর মাধ্যদম অ্র্থবা ইদমইদল জানাদনা হদব; এবাং 

১২. সনধাৃসরত সদন ও সমদয় অ্যাদসসদমদন্ট কসিদটন্ট হদল জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ জাতীয় দক্ষতা সনদ প্রদান করা হদব। 

দক্ষ হউন, দক্ষতার জাতীয় সদনগ্রহণ করুন, সনদজদক জাতীয় সিদ সহদসদব প্রসতষ্ঠা করুন এবাং আত্মমর্াৃদার সাদর্থ দদদশর আর্থ-ৃসামাসজক 

উন্নয়দন অ্াংশগ্রহণ করুন। সনদায়ন সাংক্রান্ত সবস্তাসরত তদের জন্য আইসসটি সিল্যান্সার অ্যাদসসদমন্ট ও সনদায়ন গাইর্লাইন অ্নুসরণ 

করুন। অ্কুদপশদনর তাসলকা, আইসসটি সিল্যান্সার অ্যাদসসদমন্ট ও সনদায়ন গাইর্লাইন এবাং প্রদয়াজনীয় সকল তে 

www.nsda.gov.bd ওয়েবসাইয়ে পাওয়া র্াদব।প্রদয়াজদন পসরচ্ালক (এযাদসসদমন্ট) ও পসরচ্ালক (সনদায়দনর)-এর সদে দর্াগাদর্াগ 

করা দর্দত পাদর। 

 

 আপসন সক একজন সিল্যান্সার?  

 দক্ষ সিল্যান্সার হওয়া সদেও প্রাসতষ্ঠাসনক সনদ না র্থাকায় আপসন সক সামাসজক স্বীকৃসতর অ্িাব দবাধ 

করদেন? 

 আপসন সক প্রাসতষ্ঠাসনক দক্ষতা সনদ প্রতযাশী? 

 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আপনার দক্ষতার জন্য গসবতৃ ও জাতীয় দক্ষতা সনদ প্রদাদন প্রসতশ্রুসতবদ্ধ। দক্ষতার 

জাতীয় সনদ গ্রহণ করুন, প্রাসতষ্ঠাসনক ও সামাসজক স্বীকৃসত লাি করুন। 

 

http://www.nsda.gov.bd/
http://nsdafc.teletalk.com.bd/
http://www.nsda.gov.bd/


আইসসটি সিল্যান্সারদদর অ্যাদসসদমন্ট ও দক্ষতা সনদ প্রদাদনর লদক্ষয অ্কুদপশন ও দলদিদলর তাসলকা: 

Sl# Occupation Level 

1 Web Design and Development for freelancer 3, 4, 5 

2 Graphics Design and Development for freelancer 3, 4, 5 

3 Digital Marketing 3, 4, 5, 6 

4 Software security (Cyber security) 4, 5 

5 Network and system security (Cyber security) 4, 5 

6 Penetration Testing (Cyber security) 4, 5 

7 Hacking Forensic Investigation (Cyber security) 5 

8 Accounting for freelancing 4, 5 

9 2D Animation for freelancing (2D Asset Creation) 2 

10 2D Animation for freelancing (Classic 2D Animation) 3 

11 2D Animation for freelancing (2D Animation) 4 

12 3D Animation for Freelancing (3D Asset creation) 2 

13 3D Animation for Freelancing (3D Product Visualization) 3 

14 3D Animation for Freelancing (3D Character Modelling) 3 

15 3D Animation for Freelancing (3D Character Animation) 4 

16 Commercial Content writing (Social Media Content) 3 

17 Commercial Content writing (SEO Content) 4 

18 Commercial Content writing (Affiliate Content) 5 

19 
Creative and Business Content Writing (Administrative 

Content)  
3 

20 Creative and Business Content Writing (Creative Content)  4 

21 Creative and Business Content Writing (Business Content)  5 

22 Academic Content writing  4, 5 

23 Journalistic Content Writing 4 

 

 


