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About the program: The Youth Employability Program (YEP) is designed to address the 

challenge of unemployment within India. Given the right opportunities and learning skills, even 

those from socially and economically under-privileged families, will be able to showcase their 

potential, join the mainstream economy improving their and their families’ life and would 

contribute for the society. The program aims at providing Free Employability Training for the 

SC/ST and other economically weaker candidates. The program also supports the youth for 

guiding them for TCS and external opportunities for their jobs. In terms of geographic reach, 

the program is currently operating in over 30 states / UTs and 200 districts, with over 12,000 

trainees per annum, and we wish to continue to increase its reach and scale.  

 

Training details: The training will be of about 100 hours, 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.  

Cost of Training: Free  

Training Duration: Digital Batch: 45-50 working days, 2 hours/day, Monday to Saturday  

On successful completion of the training: The trainees will receive a digital 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.  

 

1.Training Batch Count:  Maximum accommodation of 50 students per batch in digital 

mode of training. 

2. Training Batch composition:  

Socially Weaker Section: 40% of the batch (SC/ST)  

Economically weaker section: Annual family income less than 6 Lakh per annum.   

  



3.       Eligibility:  

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).  

Age: Should not exceed 28 years of age.  

Mode of Education: Regular. Distance Education (in BA/ Bsc/ B Com/ B Sc IT/ BCA 

etc) level is not allowed. But a student who has completed the graduate level course in 

regular Mode but currently pursuing Masters level course in Distance Mode is allowed 

to join 

Year of Passing:  2021 or those in final year in 5th Semester (Alumni of the college 

who have passed in the previous year also can participate).   

Those pursuing/completed masters in full time mode are Not Eligible   

Availability of Smartphone/Tablet/Laptop/Desktop with proper internet connectivity 

for digital training 
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ভারতের যুবক-যুবেীতের কাতের সুতযাগ বৃদ্ধির েন্য প্রতয়ােন্ীয় প্রদ্ধিক্ষতের এর উতেতিয  এই 

TCS Young Employability প্প্রাগ্রাম (YEP)| সামাদ্ধেক এবং অর্থনন্দ্ধেক ভাতব দ্ধিদ্ধিতয় িডা 

প্িতেতমতয়তের প্রতয়ােন্ীয় প্রদ্ধিক্ষে দ্ধেতে োর মাধ্যতম োরা োতের েক্ষো প্রমাে করার সুতযাগ 

িাতব এবং োতের  প্যাগয চাকদ্ধর বা কাে খুুঁতে  প্ন্বার মতধ্য দ্ধেতয় োরা োতের এবং িদ্ধরবাতরর  

েীবন্ধ্ারতের মান্ উন্নয়ন্ করতব, একইসতে  োরা সমাতের উন্নদ্ধের েন্য োতের েক্ষো প্ক 

বযবহার করতব | এই প্প্রাগ্রামটি  মূেে েিদ্ধিদ্ধে োদ্ধে/  উিোদ্ধে  এবং অর্থনন্দ্ধেক ভাতব দ্ধিদ্ধিতয় 

িডা  িাত্র-িাত্রীতের বিনামূল্যে প্রবিক্ষল্ের েন্য করা হতে | এই প্রদ্ধিক্ষতের মাধ্যতম িাত্র-

িাত্রীতের TCS এবং অন্যান্য সংস্থায়  চাকদ্ধর িাবার েন্য প্রতয়ােন্ীয় সহায়ো প্রোন্ করা হতব | 
বেথ মাতন্ এই প্রদ্ধিক্ষতের মাধ্যতম  ভারতের 30 টির প্বিী  রােয এবং প্কন্দ্রিাদ্ধসে অঞ্চতের প্মাট  

200 টি প্েোয় বিতর প্রায়  12 হাোর িাত্র-িাত্রী  উিকৃে হতে  এবং উিকৃে িাত্র-িাত্রীর সংখযা  

বাডাতন্ার প্রয়াস চেতি |  োই বধ্থমান্ দ্ধবশ্বদ্ধবেযােয় এর Industry Institute Partnership Cell 

(IIPC) এর সহতযাদ্ধগোয় বধ্থমান্ দ্ধবশ্বদ্ধবেযােতয়র সতে সংযুক্ত মহাদ্ধবেযােয় গুদ্ধেতে TCS 

Youth Employability Program এর বযবস্থা করা হতে | 

প্রবিক্ষল্ে বি শিখাল্না হল্ি : প্মাটামুটি 100 ঘন্টা র  এই প্রদ্ধিক্ষতে  চাকদ্ধর িাবার েন্য 

প্রতয়ােন্ীয় Business Skills, Communication Skills, Quantitative Aptitude, Logical 

Reasoning, Computers, Interview Skills, Resume Writing  দ্ধবষয়গুদ্ধে প্িখাতন্া হতব | 



িরবেীকাতে স্নােক স্ততরর উিযুক্ত  দ্ধবতিষ প্রদ্ধিক্ষে ও  এর মতধ্য র্াকতব | এিাডাও TCS iON 

প্িাটথ াতে  দ্ধন্তের দ্ধিতখ  প্ন্বার  দ্ধবষয়গুদ্ধেও  প্রদ্ধিক্ষতে প্িখাতন্া হতব | 

প্রবিক্ষল্ে  ছাত্র-ছাত্রীল্ের খরচ: বিছু শনই |  প্রতয়ােন্ীয় সমস্ত খরচ TCS CSR  বহন্ করতবন্ 

|প্রবিক্ষল্ের সময়: দ্ধিদ্ধেটাে মাধ্যতম  প্সাম প্র্তক িদ্ধন্বার িযথন্ত  প্রদ্ধেদ্ধেন্ দু'ঘণ্টা কতর 45-50  

কাতের দ্ধেতন্ এই প্রদ্ধিক্ষে প্েয়া হতব |  

প্রদ্ধিক্ষতের প্িতষ  সফে িাত্র-িাত্রীতের (যর্াযর্ উিদ্ধস্থদ্ধে এবং িরীক্ষার ন্ম্বর সাতিতক্ষ) 

সার্টি বিল্িট িা িংসাপত্র  প্রোন িরা হল্ি যা িরবেীকাতে এই প্রদ্ধিক্ষে  যর্াযর্ভাতব প্িষ 

করার  প্রমাে দ্ধহতসতব বযবহার করা যাতব | োিাডাও TCS এবং অন্যান্য সংস্থায় কখন্ ও দ্ধকভাতব 

চাকদ্ধরর েন্য আতবেন্ করতে হতব  প্স দ্ধবষতয়ও  প্রদ্ধিক্ষে ও সহায়ো প্েয়া হতব | 

• প্রদ্ধিক্ষতের প্রদ্ধে বযাতচ দ্ধিদ্ধেটাে বযবস্থায়  50 েন্ িযথন্ত  িাত্র-িাত্রী প্যাগ দ্ধেতে িারতব | 

• প্রদ্ধে বযাতচর অন্তে 40% হতব েিদ্ধিদ্ধে োদ্ধে এবং উিোদ্ধে িাত্রিাত্রীরা, বাদ্ধকরা  হতব 

অর্থনন্দ্ধেক ভাতব দ্ধিদ্ধিতয় িডা িদ্ধরবার প্র্তক আগে িাত্রিাত্রীরা | এতক্ষতত্র পাবরিাবরি 

িাৎসবরি আয়  6 যক্ষ টািার িম হতে হতব | 

• প্যাগযো: 

ইদ্ধিদ্ধন্য়াদ্ধরং বাতে প্য প্কাতন্া িাখার স্নােক (BA, B Sc, B Com, B Sc (IT ), BCA 

ইেযাদ্ধে)| BE/ B Tech প্যাগয হতবন্া | 

  28 (Twenty eight) বিতরর কম বয়স | 

2020 সাতে িাি কতরতি অর্বা 2021 সাতে িাি করতব এমন্ িাত্র-িাত্রী | 

স্নােক স্ততর প্রগুোর িিদ্ধেতে িডাতিান্া কতরতি (Correspondence ন্য় ) এমন্ 

িাত্র-িাত্রী | কতরসিতেন্স িিদ্ধেতে স্নােক স্ততর িডাতিান্া করা  িাত্র-িাত্রীরা  প্যাগয 

হতবন্া |  

যারা ইদ্ধেমতধ্য  প্রগুোর িিদ্ধেতে  স্নােতকাত্তর স্ততর  িডাতিান্া শুরু কতরতি  োরা 

প্যাগয হতবন্া | দ্ধকন্তু  স্নােক স্ততর  প্রগুোর িিদ্ধেতে িাস করার ির প্কান্ িাত্র বা িাত্রী  

কতরসিতেন্স িিদ্ধেতে  স্নােতকাত্তর িডাতিান্া করতে প্যাগয দ্ধবতবদ্ধচে হতব | 

দ্ধিদ্ধেটাে িিদ্ধেতে এই প্রদ্ধিক্ষে প্ন্ওয়ার েন্য িাত্রিাত্রীতের কাতি প্রতয়ােন্ীয় স্মাটথ  

প্ফান্/ টযাবতেট/ কদ্ধিউটার  এবং ইন্টারতন্ট কাতন্দ্ধিদ্ধভটি র্াকতে হতব  

Contact: Your College from you have graduated/ continuing your graduation 


