
 
 

Admission.ac, established in 2013, is one of more than 41 concerns of the Daffodil Family. 
Today it is one of the most innovative organizations in overseas education consultancy in 
Bangladesh and acts as a globally recognized bridge between high quality educational 
institutions in different parts of the world. 
 

Admission.ac provides special service to DIU Alumni & relatives.  

 

Why admission.ac?
 

  

✅100% Admission Support 

✅Free Career Counseling and Visa Grooming 

✅Pre Departure Briefing  

✅No Hidden Charge 

✅Service Charge after Getting Visa 

✅All Processing is Done by the Immigration Expert  

✅We have our correspondent in Europe   

✅100% Visa Success Record in Europe  

Study in Denmark 

 Schengen ভুক্ত দেশ। 
 IELTS 6.0/6.5 আবেেন করার সুব াগ। 
 স্কলারশশপ এর সুব াগ । 
 পড়াবশানা চলাকালীন পার্ট র্াইম কাজ ও দশবে স্থায়ী হোর সুব াগ। 
 ছুটর্র সময় গুবলাবে ফুল-র্াইম কাজ করার সুব াগ। 
 অনযানযSchengen Country দে Credit Transfer-র সম্ভেনা দেশশ। 

  

 
  

 Spouse শনবয় দ বে পারবেন। 
 Worldwide গ্রহনব াগয শিগ্রী। 
 ইউবরাবপর মবযয অর্ টননশেক ভাবে সমৃদ্ধ অনযেম দেশ। 
 পছন্দমে সােবজক্ট পড়াবলখার সুব াগ। 
 শেবের সেবচবয় শাশিশিয় ও অপরাযমুক্ত দেশ। 
 পড়াশুনা দশবে স্বপশরোবর শনশ্চিে নাগশরক হওয়ার সুব াগ। 

 

https://www.google.com/url?q=http://Admission.ac&sa=D&source=hangouts&ust=1615800407463000&usg=AFQjCNFAcOl8bNfhcrKMwYWYVCtn3qCU5g
https://sgndr.online/click?redirect=http%3A%2F%2Fadmission.ac&dID=1591484217360&linkName=admission.ac


Study in Canada 

Facilities in Canada: 

 Anyone can be a sponsor. 
 Partial Scholarship. 
 Co-op / Fulltime paid internship. 
 Part time work permit during study. 
 Full time work permit after study. 
 PR and Citizenship. 

  

 

প্রয়য়োজনীয় কিছু তথ্য: 

 েযাবচলর দকাবস ট IELTS ছাড়াও অযাপ্লাই করবে পারবেন ESL Course শেবয়। 
 মাস্টাস ট দকাবস টর জনয শমশনমাম IELTS দস্কার র্াকবে হবে 
 IELTS সাটর্টশফবকর্  াবের এখনও হাবে আবস শন োবের জনয Conditional Offer letter 

পাবেন 
 দরজাল্ট এেং IELTS দস্কার ভাল র্াকবল Up to 40% - 50% Scholarship পাোর সুব াগ 

রবয়বছ। 

Study in UK 

UK তত টিউশন কি - 

  

টর্উশন শফ £8000- £13000 িশে েছর হবে পাবর । 

েবে কবলবজ দগবল টর্উশন শফ একরু্ কম হবে এেং কবলজ দর্বক ইউশনভাশস টটর্বে দগবল শভসা 

পাওয়ার চান্স দেশশ র্াবক। 
  

UK তত থ্োিো খোওয়োর খরচ - 

  

র্াকা খাওয়া োেে মাবস £300 দর্বক £400 মে খরচ হবে পাবর। 

আর এই সে শকছুই শিবপন্ড কবর আপশন শকভাবে লাইফ শলি করবছন োর উপর। 
  

UK তত পোিটিোইম জব - 

  

সপ্তাবহ ২০-২২ঘণ্টা আর ছুটর্র সময় ফুল র্াইম কাজ করা 

 াবে।েেটমাবন#UK_Governmentস্রু্বিটদেবেরবক কযাম্পাবসর োইবরও কাজ করার অনুমশে শেবে। 
  

  
Study in UK : 
  

1)Partial Scholarship. 
2)Paid Internship. 
3)Part time work permit during study. 
4)Full time work permit after study. 
5)Admission and visa Guaranty. 

https://www.facebook.com/hashtag/uk_government?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXTYVVvlUsUDpYWqHO8GIOSlL7UrlYcx_Gf-e8lJY_K4zYSC392FlfELKHmoM7o9zXL_gfyeAjuez7CptVf-vleMMXG04ebuSGQfpHj6FgGUxKwIlu4UlNCExyvoPwKbrPzCsthXaaMxHRmoAvDlWGrYzEB9UGk3BnGWGjDpkfVU9y2Jkfn2nx_JamCTZ11_WI&__tn__=*NK-R


Study In India 

 

5 Reasons to study at KIIT University:  

I. 100% Scholarship (Includes tuition, food & accommodation) 
II. Ranked among TOP 8 Private universities in India by QS  

III. Ranked 21st by National Institutional Ranking Framework, India 
IV. World University Ranking 1001+ in 2020 by Times Higher Education  
V. Asia University Ranking 301 – 350 in 2019 by Times Higher Education 
VI. I'm a new Text block ready for your content. 

[100% Scholarship opportunity at KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology), India] 
Facilities:  

 Free Tuition Fees  
 Free Examination Charges.  
 Free of cost Sports, Library. 
 Free Accommodation and Food. 

  
  

Program:  Bachelor & Masters 
  

Eligible candidates: 

 HSC/Diploma/ Bachelor complete students 
 Departments: 
 Business 
 Engineering 
 Humanity & Social Science 

Other Facilities: 

 Free Laptop 
 Free Health Insurance 
 Free Accommodation (2/3 sharing AC room)  
 Free meals ( non veg) 

 

 

 

 



Study In Australia 

অয়েকিয়োয়ত পোিটিোইম জব : 

  

সপ্তাবহ ২০-২২ ঘণ্টা আর ছুটর্র সময় ফুল র্াইম কাজ করা  াবে। এখাবন একজন শশক্ষার্ী কাজ 

কবর পড়াবশানার খরচ েহন করবে পাবর।োংলাবেবশর মানুবের কাবছ শ্চিবকর্ দেশ শহবসবে 

অবেশলয়া দেশ পশরশচে। শকন্তু উচ্চশশক্ষা অজটবনর দক্ষবে োংলাবেবশর শশক্ষার্ীবের কাবছ অশযক 

জনশিয় অবেশলয়া। োই দেবশর শশক্ষার সমাশপ্ত দশবে মানসম্মে উচ্চশশক্ষার জনয িশেেছর দেবশর 

হাজাবরা শশক্ষার্ী পাশড় জমায় অবেশলয়ায়। েেটমাবন অবেশলয়া উচ্চশশক্ষায় শেবের েৃেীয় জনশিয় 

দেশ। শেবের শীে টেম শকছু শেেশেেযালয় রবয়বছ অবেশলয়ায়। 
  

 

স্থোয়ীভোয়ব বসবোয়সর সুয় োগ:  

  

 ারা অবেশলয়ায় পড়াবশানার জনয  ায় োবের অশযকাংশ পড়া দশবে, দসখাবন চাকশর শনবয় 

স্থায়ীভাবে দর্বক দ বে চান। অবেশলয়ায় পাম টাবনটদে দরশসবিটদে (শপআর) পাওয়া অনযানয দেবশর 

েুলনায় সহজ। এর্াবকও অবেশলয়ায় পড়বে  াওয়ার িযান কারণ শহবসবে যরা দ বে পাবর। 

Study In Germany 

 

Facilities in Germany :  

i. None tuition Free Program. 
ii. DAAD Scholarship Opportunity. 
iii. Part Time work permit after During Study. 
iv. Full time work permit after Study. 
v. EU Blue card opportunity. 
vi. Borderless Traveling to 26 Schengen Countries. 

vii. Admission and visa Guaranty. 

তিন  োয়বন জোম টোকন? 

 সম্পূণ ট শি দে পড়াবলখার সুব াগ। 
 সরকাশর শেেশেেযালবয় পড়াবলখার সুব াগ। পছন্দমে সােবজবক্ট পড়াবলখার সুব াগ। 
 ইউবরাবপর অর্ টননশেক সমৃদ্ধ দেশ জাম টাশন। 
 উচ্চ শশক্ষার জনয জাম টাশন শেবের ৩য় জনশিয় গিেয। 
 পড়াশুনা দশবে শনশ্চিে নাগশরক হওয়ার সুব াগ। 
 স্কলারশশপ এর সুব াগ । 
 পড়াশুনা চলাকাশলন চাকশরর সুেযেস্থা। 
 Schengen Visa  াবে আপশন জাম টাশনসহ ইউবরাবপর ২৬ টর্ দেবশ ভ্রমবণর সুব াগ। 
 Spouse শনবয় দ বে পারবেন। 
 worldwide গ্রহনব াগয শিগ্রী। 
 েেটমাবন জাম টাশনর শভসা Success এর হার দেশশ । 



 

Study In Turkey 

  

 IELTS িবয়াজন দনই 
 পােশলক / িাইবভর্ ইউশনভাশস টটর্ 
 সাশ্রয়ী টর্উশন শফ (োংলাবেবশর দেসরকাশর শেশশেেযালয় দর্বকও কম ) 
 স্বল্পমুবলয র্াকা - খাওয়ার সুশেযা ( োংলাবেবশর মবোই ) 
 সহজ শবেট শভসা আবেেবনর সুব াগ 

ভশেটইেুক শশক্ষার্ীবের সেযরবনর সহায়ো করবছ েুরবস্কর শেশভন্ন শেেশেেযালবয়র োংলাবেশ অশফস 

- Admission.ac দসবেম্বর ২০২১ দসশবন ভশেটর জনয এখনই আবেেবনর অনযেম সময়। 

  

 
 

For any queries, 

Office of the International Affairs  
Call on :  +8801847334731 
Email to: info@admission.ac  
Address: Daffodil Tower (DT)-04, 102/1, Shukrabad, Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka-1207  

 

   
 

 

 

mailto:info@admission.ac

