
 

 

প্রিয় প্রিক্ষার্থী বৃন্দ, 

এতদ্বারা সকলকক জানাকনা যাকে যয প্রবগত বছকরর নযায় এই বছকরও প্রবখ্যাত সফটওয়ার সংস্থা, টাটা কনসাল্ট্যান্সী সাপ্রভিকসস (TCS) তাকের Youth Employability Program এর 

মাধ্যকম  আমাকের ককলজ যর্থকক সেয গ্রাজকুয়িন পাস করা ও অর্থ িননপ্রতক ও সামাজজক ভাকব প্রপপ্রছকয় পরা ছাত্র-ছাত্রীকের কাকজর সুকযাগ বৃজির জনয িকয়াজনীয় িপ্রিক্ষন 

িোকনর উকেকিয আমাকের ককলজ িাঙ্গকে প্রবনামূকলয একটট িপ্রিক্ষে প্রিপ্রবর করকত সম্মত হকয়কছ। Career Counselling & Students Welfare Committee, Vivekananda 

Mahavidyalaya Burdwan এর উকেযাকগ এই প্রিপ্রবরটট ককলকজ আগস্ট মাকসর যিষ প্রেকক অনুটিত হকব।  

েুটট বযাকে বপ্রিত সকব িাচ্চ ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই িপ্রিক্ষকের সুকযাগ পাকব। যসকক্ষকত্র ককলকজর Career Counselling & Students Welfare Committee র িকাপ্রিত Enrolment 

form এ ইপ্রতমকধ্য আকবেন করা যযাগয ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রাপ্রধ্কার পাকব। তপপ্রসপ্রল জাপ্রত, উপজাপ্রত ও অর্থ িননপ্রতক ভাকব প্রপপ্রছকয় পড়া ছাত্র-ছাত্রীকের অগ্রাপ্রধ্কার যেওয়া হকব। 

অর্থ িননপ্রতক ভাকব প্রপপ্রছকয় পড়া পপ্ররবাকরর বাৎসপ্ররক আয় ছয় লক্ষ টাকার কম হকত হকব। এই জনয পপ্ররবাকরর বাৎসপ্ররক আকয়র উপযুক্ত িংসাপত্র যপি করকত হকব। তপপ্রসপ্রল 

জাপ্রত, উপজাপ্রত ছাত্র-ছাত্রীকের সরকার স্বীকৃত িমানপত্র োপ্রখ্ল করকত হকব।  

প্রশিক্ষনে শি শিখানো হন েঃ দেপ্রনক ৪-৫ ঘিা ককর যমাটামুটট ১৮-২০ প্রেকনর (যসামবার যর্থকক িপ্রনবার)  যমাট ৮০-১০০ ঘিার অফলাইে ক্লানে োকরী পাবার জনয 

িকয়াজনীয় Business Skills, Communication Skills, Quantitative Aptitude, Logical Reasoning, Computers, Interview Skills, Resume Writing ইতযাপ্রে প্রবষয় গুপ্রল যিখ্াকনা 

হকব। এছাড়াও TCS iON যপাটিাকলর মাধ্যকম ছাত্র-ছাত্রীকের প্রনকজ প্রনকজ প্রিকখ্ যনওয়ার প্রবষয়গুপ্রলও এই সকল ক্লাকস যিখ্াকনা হকত পাকর। TCS এবং অনযানয ককপ িাকরট সংস্থায় 

োকরীর জনয কখ্ন ও প্রকভাকব আকবেন করকত হয় যস প্রবষকয়ও িপ্রিক্ষে ও সহায়তা যেওয়া হকব।  

প্রশিক্ষেটির উপন াশিতােঃ যর্থাযর্থ ভাকব িপ্রিক্ষে যিষ করা, উপপ্রস্থপ্রত ও পরীক্ষার নম্বকরর সাকপকক্ষ সফল ছাত্র-ছাত্রীকের  TCS এর পক্ষ যর্থকক একটট িংসাপত্র বা সাটটিপ্রফককট 

িোন করা হকব যা পরবতীকাকল TCS এবং অনযানয ককপ িাকরট সংস্থায় োকরী যপকত মূলযবান িমান ও সহায়ক তর্থয হকত পাকর। এছাড়াও সকতাষজনক ভাকব িপ্রিক্ষন িাপ্ত 

ককয়কজন ছাত্র-ছাত্রী  TCS সংস্থায় সরাসপ্রর োকরী পাবার সাম্ভাবয সুকযাগ যপকত পাকর। 

শ ািযতােঃ  

১। যযককান িাখ্ার যরগুলার পিপ্রতকত উত্তীে ি হওয়া স্নাতক (BA, B Sc, B Com, B Sc IT, BCA etc)। 

২। ২০২২ ও ২০২১ সাকল প্রবকবকানন্দ ককলজ যর্থকক উত্তীে িরাই যকবল এই িপ্রিক্ষকের সুকযাগ পাকব। স্নাতককাত্তর স্তকর বা অনয িকফিনাল যকাকস ি ভপ্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা এই িপ্রিক্ষকের 

সুকযাগ পাকব না। 



 

 

৩। ২৮ বছকরর কম বয়স। 

আন দনের জেয  েীনের গুিল ফর্ ম এর শলঙ্কটি শক্লি িনর  থা থ ভান  পূরণ িরনত হন । জাশতর িংোপত্র ও আনের িংোপত্র শি লর্াত্র শে মাশেত প্রাথীনদর 

শেশেং-এর আনি েংগ্রহ িরা হন  ( ানদর শক্ষনত্র প্রন াজয)। ফর্ ম জর্ার শিষ তাশরখ ২০নি আিষ্ট, ২০২২। 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ0AZKxqBiprCarpJoHJyQWernpi7NHSRXWrzYRMh2FLFisw/viewform?usp=pp_url 

 

Dear Students 

This is hereby informed to all concerned that like previous year the renowned software concern Tata Consultancy Services (TCS) under their Youth 

Employability Program (YEP) has agreed to conduct a free training program with recently passed out graduate students of our college mainly aiming 

to provide Employability Training for the SC/ST and other economically weaker students. The Career Counselling & Students Welfare Committee, 

Vivekananda Mahavidyalaya Burdwan has taken the initiative to conduct the training program at the end of August of this year.  

Maximum 100 students distributed into two batches will be entertained to get the opportunity. Eligible candidate who have already enrolled their 

name through the published enrollment form will get priority. Scheduled caste, Scheduled Tribe and Economically Weaker Students will get 

preference. For Economically Weaker section students annual family income must not be more than Rupees 6 lakhs. An income certificate from 

competent authority must be produced to prove one’s candidature. For scheduled caste and scheduled tribe candidates govt approved caste 

certificates must be produced before Career Counselling & Students Welfare Committee. 

Training details: The training will be of offline classes of 4-5 hour durations daily on consecutive 18-20 days (Monday to Saturday), covering standard modules 

on Business Skills, Communication Skills, Quantitative Aptitude, Logical Reasoning, Computers, Interview Skills, Resume Writing to name a few. This would be 

followed by trainings on specific domains. Additionally, trainees will also be guided to take up Free Self-Learning Courses such as those offered by TCS iON portal. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ0AZKxqBiprCarpJoHJyQWernpi7NHSRXWrzYRMh2FLFisw/viewform?usp=pp_url


 

 

Utility of the Training: On successful completion of the training: The trainees will receive a certificate of participation and completion from TCS which will stand 

as a testimony and accreditation of their employability prospects in the corporate world. In addition, the trainee shall be guided and encouraged to also apply in 

job market as per suitable vacancies available for freshers across the industries including TCS by going through the standard process, as and when the same gets 

scheduled 

Eligibility:  

1. Any non-engineering graduate fresher from arts, commerce, or science backgrounds (BA, B Sc, B Com, B Sc IT, BCA etc) (BTech and BE are not eligible).  

2. Year of Passing: 2022 and 2021 pass-outs from Vivekananda Mahavidyalaya, Burdwan. Those pursuing/completed masters in full time mode are Not 

Eligible 

3.  Age: Should not exceed 28 years of age. 

 

Apply by clicking the following link of the Google form. Caste certificates and Income certificates (wherever applicable) will be collected 

for selected candidates only prior the training. Last date of application is 20th August, 2022.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ0AZKxqBiprCarpJoHJyQWernpi7NHSRXWrzYRMh2FLFisw/viewform?usp=pp_url 

শহল্পলাইে (Helpline Whatsapp only): 9475884592, 6296049647,  

 

 

s/d              s/d 

Jt. Convenors             Principal 

Career Counselling and Student Welfare Committee        Vivekananda Mahavidyalaya, Burdwan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ0AZKxqBiprCarpJoHJyQWernpi7NHSRXWrzYRMh2FLFisw/viewform?usp=pp_url

