বাঙালি

গাইড

টিয়ার 1 উদ্যোক্তা ভিসা
অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের জন্য ইউকে এখন পর্যন্ত ইউর�োপের অন্যতম জনপ্রিয় স্থান
হিসেবে পরিচিত। এটি আন্তর্জাতিক মানের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত
উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে আসছে যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসার দাবীদার।
অর্থ নৈতিকভাবে ইউকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং এর সাংস্কৃতিক
বৈচিত্র সমৃদ্ধ একটি সহনশীল, দৃঢ় সামাজিক বন্ধন রয়েছে যেখানে
সকলেরই আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। একজন ব্রিটিশ
নাগরিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি ইউর�োপীয় অর্থ নৈতিক অঞ্চল
(EEA) এর 31টি দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন
এবং বিশ্বব্যাপী 170টি দেশে বিনা ভিসায় ভ্রমণ করতে পারবেন।
ইউকে এর রাষ্ট্রীয় তহবিলে জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের
জন্যও সুপরিচিত।

5 বছর পর আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস/লম্বা ছু টির জন্য আবেদন
করতে পারবেন।

ইউকে সরকার ইউতে ব্যবসা করার জন্য উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি
আকর্ষণ করতে আগ্রহী, তাই, আপনি যদি ইউকেতে ব্যবসা
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চান বা বিরাজমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে
বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে টিয়ার 1 উদ্যোক্তা
ভিসা আপনার জন্য উপযুক্ত ভিসা।

টিয়ার 1 উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য ক্রমাগত দীর্ঘ ছু টি উপভ�োগ
করা:
3 বছরের মধ্যে আপনি টিয়ার 1 উদ্যোক্তা এ অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য
অসীম ছু টি ভ�োগ করার জন্য আবেদন করতে পারবেন যদি:
� আপনি যদি পূর্ণ কালীন সময়ের জন্য ন্যুনতম 10টি নতু ন
কর্মক্ষেত্রে কর্মী হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন; বা
� ইউকেতে নতু ন নতু ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থাকেন
যার আয় ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতেই সংগৃহীত হয় 3 বছরে
যার পরিমান £5 মিলিয়ন পাউন্ড এবং যেখানে আপনি টিয়ার
1 (উদ্যোক্তা) হিসেবে ছু টিতে আছেন বা অভিবাসী হিসেবে
অবস্থান করছেন; বা
� যদি আপনি নতু ন ব্যবসা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন বা
ইউকেতে বিরাজমান বানিজ্যে বিনিয়োগ করতে চান এবং
বিগত 3 বছরে আপনি টিয়ার 1 (উদ্যোক্তা) অধীনে অভিবাসী
থাকাকালীন আপনার নীট আয় বৃদ্ধি পেয়ে £5 মিলিয়ন
পাউন্ড হয়ে থাকে।

কীভাবে আবেদন করবেন:
টিয়ার 1 উদ্যোক্তা ভিসা আবেদন করতে আগ্রহীদেরকে অবশ্যই
নিন্মলিখিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে:
� আপনকে ন্যুনতম £200,000 পাউন্ড তহবিল হিসেবে
বিনিয়োগ করতে হবে।
� ইউকে এর ক�োন�ো টেকসই বানিজ্যে আপনার অর্থ
বিনিয়োগের ইচ্ছা থাকতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে ব্যবসার
সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।
� ইংরেজী ভাষাতে দক্ষতা থাকতে হবে যেমন সিকিউর ইংলিশ
ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট (SELT) লেভেল 4 এর সকল বিভাগে উত্তীর্ণ
হতে হবে।
� আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি একজন প্রকৃত
ব্যবসায়ী। এটি এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়বস্তু
মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে এবং সকল
আবেদনকারীকে এন্ট্রি ক্লেয়ারেন্স অফিসারের সাথে
সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে (যদি বিদেশী
কর্মকর্তার মাধ্যমে আবেদন করা হয়ে থাকে) বা ক�োন হ�োম
অফিস কেস ওয়ার্কারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে (যদি
ইউকেতে থাকাকালীন আবেদন করা হয়ে থাকে)।
এই ভিসার সুবিধাসমূহ:
টিয়ার 1 উদ্যোক্তা ভিসা বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান থাকবে
£200,000 পাউন্ড এবং বিনিয়োগকারী ভিসা যার জন্য £2
মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করতে হবে, যা তু লনামূলকভাবে এখন
পর্যন্ত স্বল্প পরিমান অর্থ ।
edwincoe.com

ভিসাটি অনুম�োদিত হয়ে গেলে, আপনি এবং আপনার ওয়ারিশগণ
(স্ত্রী/স্বামী, অবিবাহিত সঙ্গী এবং 18 বছরের নীচের শিশুরা)
প্রাথমিকভাবে যাওয়ার জন্য অনুম�োদন পাবে এবং ইউকেতে (3
বছর 4 মাস) থাকতে পারবে।

ইউকেতে দীর্ঘ ছু টি সফলভাবে অতিবাহিত করার পর 6ষ্ঠ বছর
আপনি ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন,
আপনাকে নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে ইউকেতে বসবাসের
অনুমতি প্রদান করার জন্য, এজন্য আপনাকে ইউকে এর
জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে
এবং শর্ত পূরণের জন্য উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে।

কেন আমাদের সহায়তা নিবেন:
আমাদের অদ্বিতীয় বিক্রয় সেবার উল্লেখয�োগ্য দিক হচ্ছে আপনার
মামলাটি Dhruti Thakrar নামক একজন জেষ্ঠ্য আইনজীবী বা
Christine Chiew (OISC নিবন্ধিত উপদেষ্টা) কর্তৃ ক পরিচালিত
হবে যাদের অভিবাসন ক্ষেত্রে প্রায় 20 বছরের অধিক সময়ের
অভিজ্ঞতা রয়েছে। Dhruti এবং Christine উভয়ই একত্রে প্রায়
পাঁচ বছর ধরে কাজ করে আসছে এবং উল্লেখয�োগ্য মাত্রায় টিয়ার
1 উদ্যোক্তা ভিসা প্রক্রিয়ার কাজ করছেন এবং সেগুল�ো সফল
হয়েছে।
আপনি তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা সংক্রান্ত পেশাগত দক্ষতা এবং
অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত হবেন তারা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের
সাথে কাজ করেন এবং এ সম্পর্কে তারা নিশ্চয়তাও প্রদান করে
থাকেন এবং তারা তাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আপনাকে
দূতাবাসে সাক্ষাৎকারের সময় কি ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে এ
ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

আপনি সরাসরি Dhruti এবং Christine এর সাথে য�োগায�োগ
করতে পারবেন তারা যত দ্রুত সম্ভব আপনার যেক�োন�ো ধরনের
অনুসন্ধানের উত্তর দিবেন এবং দ্রুততার সাথে যুক্তিসঙ্গত নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে আপনার মামলাটি নিয়ে আপনার সাথে আল�োচনা
করবেন। আমরা আপনাকে আপনার আবেদনের ভিত্তিতে সহায়তা
করব এবং এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করব যে আপনি সকল শর্ত
মেনে চলছেন এবং আপনার আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত
করে দাখিল করা হবে যার ফলে আপনার ইতিবাচক ফলাফল
আসার সম্ভাবনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার পরিবারের
সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। আমরা
আপনাকে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং ক�ৌশল প্রদান করব যার
ফলে আপনি অনির্দিষ্ট ছু টির অধীনে থেকে যেতে পারেন।
ব্যবসা মিলকরণ সেবা:
আপনাদের মধ্যে এখনও যারা ইউকেতে কি ধরনের ব্যবসা করবেন
এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত আছেন তাদের জন্য Edwin Coe ব্যবসা
মিলকরণ সেবা প্রদান করবেন।
ইউকেতে আসার ফলে আপনার করের পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি না
পায় এ ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং বড় অংকের
কর যাতে ধার্য না হয় এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে সহায়তা
প্রদানের নিশ্চয়তাও প্রদান করব। আমাদের নিজেদের ব্যাপক
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর সহায়তা সেবা প্রচলন আছে যারা আপনাকে
প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে সহায়তা করবে।
পরবর্তী পদক্ষেপ
আমরা আপনাকে আমাদের সম্ভাব্য ফি এর তালিকা প্রদান করব
যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আমরা আপনার নিকট
হতে কি পরিমাণ ফি ধার্য করব এবং এটা আমাদের প্রাথমিক
আল�োচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। এ ধরনের কাজের জন্য ক�োন�ো
নির্ধারিত ফি নেই, কারণ আমরা মনে করি যে, প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র
ভিন্ন ভিন্ন। ক�োন�ো ক�োন�ো ব্যবসা যেগুল�োতে বিনিয়োগকারীরা
বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক, সেগুল�ো অন্য মামলাগুল�ো হতে জটিল
প্রকৃ তির এবং এ কারণে এ ধরনের ব্যবসা পরিকল্পনা করতে অনেক
সময়ের দরকার হয়।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ
করে য�োগায�োগ করুন
Dhruti Thakrar
+44 (0)20 7691 4000
বা দলটির কাছে সরাসরি ই-মেইল করুন:
firstname.surname@edwincoe.com
ব্যক্তিগত তথ্য জানতে
অনুগ্রহ করে আমাদের
ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন:
www.edwincoe.com

অপরদিকে, ক�োন�ো ক�োন�ো মক্কেলের অন্যদের তু লনায় অভিবাসন
সংক্রান্ত জটিল মামলা থাকে বা অন্যদের চেয়ে ওয়ারিশের
পরিমাণ বেশি থাকে। আপনাকে প্রদত্ত তালিকা ম�োতাবেক অনুমিত
ফি নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন সূচক কাজ করে থাকে কিন্তু ফি নির্ধারণে
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার জন্য আমাদের প্রদত্ত সময়।
আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনে সর্বোচ্চ
পরামর্শটি প্রদান করা, সবিস্তারে মন�োনিবেশ করা যা হবে অদ্বিতীয়
এবং এর ফলে আপনি নিশ্চিত ফলাফল অর্জন করতে পারবেন।

আপনার Edwin Coe কে প্রদত্ত ফি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
থাকবে:
� আমাদের অভিজ্ঞ অভিবাসন উপদেষ্টা আপনার সাথে
সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যথাযথ তথ্য গ্রহণ করবেন তিনি
আল�োচনার মাধ্যমে জেনে নিবেন আপনার প্রয়োজন এবং
আপনার জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ ক্ষেত্র।
� আপনি যদি ইউকে এর বাইরে অবস্থান করে থাকেন তাহলে
আমরা আপনার জন্য ভিজিটর ভিসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা
করব যার ফলে আপনি ইউকেতে এসে আমাদের সাথে
সাক্ষাৎ করতে পারবেন।
� নথি/তথ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনাকে পরামর্শ প্রদান করতে
আমাদের টিয়ার 1 উদ্যোক্তা ভিসা আবেদনের সহায়তা
নেয়ার প্রয়োজন পড়বে।
� আপনি কি ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চান তা যদি
আপনার জানা না থাকে তাহলে আমাদের ব্যবসা সমন্বয়কারী
সহায়তা সেবা আপনার জন্য উপযুক্ত ব্যবসা খুঁজে পেতে
সহায়তা করবে।
� আপনার জন্য সুসজ্জিত ব্যবসা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা বা
ইত�োমধ্যে প্রস্তুত করে থাকলে তা পর্যাল�োচনা করা।
� আমাদের উপস্থিতি পত্রসহ অন্যান্য পত্রসমূহ যা আপনার
ব্যবসা পরিকল্পনার একটি সবল দিক হওয়ার সাথে সাথে
এটা প্রমাণ করে যে আপনি সকল শর্ত পালন করেছেন এবং
সহায়তামূলক নথিপত্র প্রদান করেছেন।
� আপনাকে নথিপত্র সম্বলিত একটি ম�োড়ক দেওয়া হবে এবং
আমাদের উপস্থিতি পত্রও দেয়া হবে এবং নিকটস্থ ভিসা
আবেদন কেন্দ্র হতে তাৎক্ষণিকভাবে ফাইলে নথিবদ্ধ করার
জন্য আপনাকে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেয়া হবে।
� দূতাবাসের সাথে যেক�োন�ো সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আপনাকে
প্রস্তুত করা হবে এবং পরামর্শ প্রদান করা হবে।
মতামত:
‘অভিবাসন দলের সদস্য হিসেবে Edwin Coe যিনি আমার
ব্যাপারটি দেখাশুনা করেছিলেন এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে মানসিক
চাপমুক্ত করেছিলেন এজন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।দলটি ছিল
সহনশীল, সৎ, পরিশ্রমী এবং দক্ষ এবং নিষ্কলুষ অভিবাসন সেবা
প্রদান করেছিল। আমি বলতে গেলে তাদের কথাই বলব।’ Mi Xue
‘আমি এই ক�োম্পানির সহায়তা পেয়ে অত্যন্ত খুশি: তারা অত্যন্ত
দক্ষ, সহায়ক এবং আমি সে সব ল�োক যারা অভিবাসনের জন্য
সহায়তা খুঁজছেন তাদেরকে এই ক�োম্পানিকে নিযুক্ত করার পরামর্শ
প্রদান করছি।’ Miss Chung

আমাদের সঙ্গে আছেন
Dhruti Thakrar

অভিবাসন প র্ ধান
টেলি : +44 (0)20 7691 4137
Edwin Coe LLP
2 Stone Buildings
Lincoln’s Inn
London
WC2A 3TH

Christine Chiew

George Curie

উপদেষ ট্ া
টেলি : +44 (0)20 7691 4129

পয্ ারালি গয্ াল
টেলি : +44 (0)20 7691 4070

+44 (0)20 7691 4000
info@edwincoe.com
edwincoe.com
Edwin Coe LLP একটি সীমিত দ্বায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব (Limited Liability Partnership) যেটি England ও Wales এ নিবন্ধিত (নিবন্ধন নং- OC326366)। এই সংস্থাটি
সলিসিটরস রেগুলেশনস অথরিটি (Solicitors Regulation Authority) কর্তৃ ক নিবন্ধিত। LLP এর বেশ কয়েকজন সদস্য আমাদের নিবন্ধিত ঠিকানা: 2 Stone Buildings,
Lincoln’s Inn, London, WC2A 3TH -এ পরিদর্শনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। “অংশীদার” বলতে LLP এর সদস্য বা সম পর্যায়ের কর্মী বা কনসালটেন্টকে ব�োঝায়।

English

GUIDE

Tier 1 Entrepreneur Visas
The UK remains one of the most favoured destinations for inward
immigration worldwide. It continues to offer high-quality education
with internationally recognised schools and universities providing
qualifications which are recognised and respected worldwide.
The UK is also highly regarded as economically
buoyant, and as having a tolerant, stable society
with a diverse range of cultures where there is a
general respect for the rule of law. Becoming a
British citizen means you can seek employment
freely among 31 Eurpoean Economic Area (EEA)
countries and enjoy visa free travel to over
170 countries worldwide. The UK is also highly
regarded for its state-funded National Health
Service.
The UK Government is keen to attract
entrepreneurs to the UK, therefore, if you are
keen to set up a business in the UK or wish
to invest in an existing business, the Tier 1
Entrepreneur visa may be the appropriate visa
choice for you.
How to apply
An applicant for a Tier 1 Entrepreneur visa must
satisfy the following criteria:
Have access to a minimum of £200,000 in

investment funds under your control.

Intend to invest your money into a viable


UK business and be actively involved in the
business.

Have an English Language qualification,


such as Secure English Language Tests
(SELTs) level 4 across all the components.

Prove that you are a genuine entrepreneur.

This is conducted by assessing all the facts
of the case and the applicant would go
through an interview process by the Entry
Clearance Officer, (if application was made
overseas), or by a Home Office caseworker,
(if application was made in the UK).
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The advantages of this visa:
The sum required to be invested in a business is
still only £200,000 which compared to the Tier
1 Investor visa which requires an investment of
£2million, is still a relatively small amount.

If the visa is approved, you and your dependents
(wife/husband, unmarried partner and children
under 18) would initially be granted leave to
enter and remain in the UK (for 3 years 4 months).
You can apply for permanent residence/
indefinite leave to remain after 5 years.
You can apply for British Citizenship on completion
of the 6th year in the UK after having secured the
indefinite leave to remain visa provided you have
resided in the UK for the requisite period, are able
to pass the Knowledge and Life in the UK test and
satisfy the good character conduct requirements.
Accelerated indefinite leave to remain for
Tier 1 Entrepreneur
You are entitled to apply for Indefinite leave to
remain as a Tier 1 Entrepreneur in 3 years:
If the number of new full time jobs you have

created is at least 10 new jobs; or

If you have established a new UK business


that has had an income from business
activity of at least £5 million during a 3 year
period in which you had leave as a Tier 1
(Entrepreneur) Migrant; or

If you have taken over or invested in an


existing UK business and your services or
investment have resulted in a net increase
in income of £5 million during a 3 year
period in which you had leave as a Tier 1
(Entrepreneur) Migrant, when compared to
the immediately preceding 3 year period.

Why use us
Our unique selling point is that your case will
be looked after by Dhruti Thakrar, a senior
solicitor with over 20 years’ experience in the
immigration field or Christine Chiew (OISC
registered consultant). Both Dhruti and Christine
have worked together for more than five years
and have dealt with a significant number of Tier 1
Entrepreneur visas which have been successful.

You will have the benefit of their commercial
knowledge and experience in reviewing
business plans to ensure that they will come
up to scrutiny by Embassy officials and they will
also be able to advise you in reasonable depth
as to the type of questions you will be faced
with at any interview at the Embassy.
You will have direct access to both Dhruti
and Christine who will respond to any of your
queries as promptly as possible and who will
deal with your case as expeditiously as possible
within the timelines agreed with you at the
outset of your case. We will guide you through
your application ensuring that you comply with
all the requirements and that your application
is prepared in the fullest possible way to ensure
you receive a positive decision on your visa and
those of your family members. We will advise
you as to the best strategy to obtain indefinite
leave to remain.
Business matchmaking service
For those applicants who have yet to decide on
the type of business to set up in the UK, Edwin
Coe offers a business matchmaking service.
We will also ascertain if there are wider tax
issues you should be aware of which might
arise as a result of any move to the UK. We have
a highly experienced in-house Tax Services
team who will be able to provide you with the
necessary advice.
Next steps
We will provide you with a fee estimate as to
what we would charge for your case based on
our initial discussion. We do not have a standard
fee for this type of work, as we believe that each
case is different. Some of the businesses that
entrepreneurs might wish to invest in are more
complex than others and therefore more time
may be needed to consider the business plan.

Alternatively, some clients may have a more
complex immigration history than others
or may have more dependants than others.
Different factors will govern the fee estimate we
will give you but most importantly the fee will
reflect the time we envisage we will spend on
your matter. Our aim is to provide you with the
best possible advice tailored to your particular
needs, offer attention to detail which is second
to none to ensure that you have every chance
of a successful outcome.
The fee you pay Edwin Coe will cover:
Taking the appropriate information from you in

a meeting with our experienced immigration
advisers to discuss your needs and investment
opportunities that might be suitable for you.

If you are outside the UK, we will assist you

with a visitor visa for you to come into the
UK to enable us to meet you.

Advising you as to the documentation/


information we will need to support the Tier
1 Entrepreneur visa application.

If you do not know what type of business


you can invest in we have a business
matchmaking service which will help you
identify the right business for you.

Preparing a tailored business plan for you or

review one that you have already prepared.

Preparing the application including our


letter of representation which will highlight
the strengths of your business plan as well
as confirm that you meet the point’s criteria,
and refer to the supporting documents.

Providing you with an application pack


containing the documents and our letter of
representation and the relevant application
form in readiness of filing by you at the
nearest visa application centre.

Preparing and advise you with regard to any

interview you might have with the Embassy.

Contact Details
If you would like any further information about this topic, or any other Immigration issue, please contact
us using the details below.
For individual profiles
please visit our website:
www.edwincoe.com
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info@edwincoe.com
edwincoe.com

Dhruti Thakrar
Head of Immigration
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Christine Chiew
Immigration Consultant
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Paralegal
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