
 

 

ঘ োষনো 

এতদ্বারা সকলকক অবগত করাক া হকে যে, ববখ্যাত কক্ পাকরট সংস্থা মাবহন্দ্রা এন্ড মাবহন্দ্রা তাকের সামাজিক দ্বাবিত্ব প্রককের 

অধীক  Mahindra Pride School  াকম Youth Employability Program এর মাধযকম  ারী ক্ষমতািক র উকেকযয বতপমা  ষষ্ঠ 

সসকমস্টাকরর ও আমাকের ককলি সেকক ২০২১, ২০২২ সাকল উত্তীর্ প B.A, B.SC এবং M.Sc ছাত্রীদের বববিন্ন কক্ পাকরট সক্ষকে 

কাকির সুক াগ বৃজির ি য প্রকিাি ীি প্রবযক্ষ  প্রোক র উকেকযয আমাদের কদেজ প্রাঙ্গদে সম্পূে ণ বিনামূদেে একটট 

প্রবযক্ষর্ বযববর করকত আগ্রহী হকিকে। Career Counselling & Students Welfare Committee, Vivekananda 

Mahavidyalaya Burdwan এর উকেযাকগ এই বযববরটট ককলি প্রাঙ্গকর্ খু্ব যীঘ্রই অ ুটষ্ঠত হকব। 

েুটট বযাকে ববিত সকব পাচ্চ ১০০-১২০ ি  ছাত্রী এই প্রবযক্ষকর্র সুক াগ ্াকব। সসকক্ষকে ককলকির Career Counselling & 

Students Welfare Committee র প্রকাবযত  ীকের Enrolment form এ  োযীঘ্র আকবে  করকত হকব।  

প্রবিক্ষদন বক শিখাদনা হদিেঃ দেব ক ৬ ঘিা ককর ৭ টট কা পবেবকস সমাট ৪০ (চল্লিশ) ঘিার অফোইন ক্লাদস োকরী 

্াবার ি য প্রকিাি ীি Life Skill, Soft Skills, Communication Skills, Interview Skills, Presentation Skill etc ইতযাবে 

ববষি গুবল সযখ্াক া হকব। M&M এবং অ যা য কক্ পাকরট সংস্থাি োকরীর ি য কখ্  ও বকিাকব আকবে  করকত হি সস 

ববষকিও প্রবযক্ষর্ ও সহািতা সেওিা হকব।  

প্রবিক্ষনটির উপদ াবিতােঃ  ো েিাকব প্রবযক্ষর্ সযষ করা, উ্বস্থবত ও ্রীক্ষার  ম্বকরর সাক্কক্ষ সফল োেীকের MPS 

এর ্ক্ষ সেকক একটট যংসা্ে বা সাটটপবফককট প্রো  করা হকব  া ্রবতী কাকল অ যা য কক্ পাকরট সংস্থাি োকরী স্কত 

মূলযবা  প্রমা  ও সহািক তেয হকত ্াকর। এোড়াও সকতাষি কিাকব প্রবযক্ষ  প্রাপ্ত ককিকি  োেী M&M সংস্থাি 

সরাসবর োকরী ্াবার সাম্ভাবয সুক াগ স্কত ্াকর। 

শ ািেতােঃ 

১। স ককা  স্নাতক যাখ্ার সরগুলার ্িবতকত পাঠরতা ৬ যেমেস্টামরর ও ও স্নাতমকাত্তর যাখ্ার সরগুলার ্িবতকত পাঠরতা  

৪ যেমেস্টামরর ছোত্রীরো  

২। ২০২১, ২০২২ সাকল ববকবকা ন্দ ককলি সেকক উত্তীর্ প হওিা স্নাতক ও স্নাতমকাত্তর ছোত্রীরো ও এই প্রবযক্ষকর্র সুক াগ 

্াকব।  

৩। ২৮ বেকরর কম বিস। 

আদিেদনর জনে নীদের গুিেফম ণ এর বেঙ্কটি বক্লক কদর  থা থভাদি পূরে করদত হদি।  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEh-X6FMZcyaToU131ymazju63M1H_vj-

9SruVil3P0LlVQ/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

s/d        s/d 

Jt. Convenors                 Principal 

Career Counselling and Student Welfare Committee   Vivekananda Mahavidyalaya, Burdwan 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEh-X6FMZcyaToU131ymazju63M1H_vj-9SruVil3P0LlVQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEh-X6FMZcyaToU131ymazju63M1H_vj-9SruVil3P0LlVQ/viewform?usp=pp_url


 

 

Notice 

This is hereby informed to all concerned that renowned corporate house Mahindra & Mahindra under 

their Corporate Social Responsibility (CSR) program and entrusting Naandi Foundation, a charitable 

trust wish to conduct a free Youth Employability training program with female under-graduate students 

of 6th Semester as well as recently passed out (Year 2021, 2022) female students at the college campus 

mainly aiming to enhance female employment and women empowerment. The Career Counseling & 

Students Welfare Committee, Vivekananda Mahavidyalaya Burdwan has taken the initiative to conduct 

the training program shortly.  

Maximum 100-120 students distributed into two batches will be entertained to get the opportunity.  

Training details: The training will be of offline classes of 6 hours durations daily on consecutive 7 

working days covering standard modules on Life skill, Soft skills, Communication skills, Interview 

skills and Presentation skill etc.  

Utility of the Training: On successful completion of the training: The trainees will receive a certificate 

of participation and completion from M&M/ Naandi Foundation 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 M&M by going through the standard process, as and when the same gets 

scheduled 

Eligibility: 

1. Female students studying in 6th semester with any non-engineering graduation courses  from arts, 

commerce, or science backgrounds (BA, B Sc, B Com, B Sc IT, BCA etc) (BTech and BE are 

not eligible).  

2. Fresher female candidates (Year of Passing: 2022 and 2021) pass-outs from Vivekananda 

Mahavidyalaya, Burdwan.  

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

 

Apply by clicking the following link of the Google form.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEh-X6FMZcyaToU131ymazju63M1H_vj-

9SruVil3P0LlVQ/viewform?usp=pp_url 

 

শহল্পোইন (Helpline Whatsapp only): 9475884592, 9144246812, 6296049647,  

 

 

   s/d        s/d 

Jt. Convenors                 Principal 

Career Counselling and Student Welfare Committee   Vivekananda Mahavidyalaya, Burdwan 
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