
অর্থনৈতিকভাবে ইউবক অি্যন্ত প্াণেন্ত এেং এর সাংস্কৃ তিক 
বেচিত্র সমকৃদ্ধ একচি সহৈশীল, দকৃঢ় সামাজিক েন্ধৈ রব়েবে যেখাবৈ 
সকবলরই আইবৈর শাসবৈর প্তি শ্রদ্ধা রব়েবে। একিৈ চরিচিশ 
ৈাগররক হও়োর অর্থ হবছে আপচৈ ইউবরাপী়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল 
(EEA) এর 31চি যদবশর মব্্য স্া্ীৈভাবে কাি করবি পারবেৈ 
এেং রেশ্বে্যাপী 170চি যদবশ রেৈা তভসা়ে ভ্রমণ করবি পারবেৈ। 
ইউবক এর রাষ্ট্রী়ে িহরেবল িািী়ে পে্থাব়ে স্াস্্য যসো কাে্থক্রবমর 
িৈ্যও সুপররচিি।

ইউবক সরকার ইউবি ে্যেসা করার িৈ্য উবদ্যাক্াবদর দকৃতটি 
আকর্থণ করবি আগ্রহী, িাই, আপচৈ েরদ ইউবকবি ে্যেসা 
প্তিষ্াৈ স্াপৈ করবি িাৈ ো রেরািমাৈ ে্যেসা প্তিষ্াবৈ 
রেচৈব়োগ করবি আগ্রহী হব়ে রাবকৈ িাহবল চি়োর 1 উবদ্যাক্া 
তভসা আপৈার িৈ্য উপেুক্ তভসা।                                                                                                                                      

কীভাবে আবেদন করবেন:
চি়োর 1 উবদ্যাক্া তভসা আবেদৈ করবি আগ্রহীবদরবক অেশ্যই 
চৈন্মজলরখি শি্থ ােজল পূরণ করবি হবে:
��আপৈবক ৈু্যৈিম £200,000 পাউন্ড িহরেল রহবসবে 

রেচৈব়োগ করবি হবে।
��ইউবক এর যকাবৈা যিকসই োচৈবি্য আপৈার অর্থ 

রেচৈব়োবগর ইছো রাকবি হবে এেং সচক্র়েভাবে ে্যেসার 
সাবর সম্কৃক্ রাকবি হবে।

��ইংবরিী ভারাবি দক্ষিা রাকবি হবে যেমৈ তসরকউর ইংজলশ 
ল্যাঙু্ব়েি যিস্ট (SELT) যলবভল 4 এর সকল রেভাবগ উত্ীণ্থ 
হবি হবে।

��আপৈাবক প্মাণ করবি হবে যে আপচৈ একিৈ প্ককৃ ি 
ে্যেসা়েী। এচি এ রেরব়ের সাবর সম্কৃক্ সকল রের়েেস্তু 
মূল্যা়েবৈর মা্্যবম চৈ্্থারণ করা হবে এেং সকল 
আবেদৈকারীবক এন্ট্রি যলে়োবরন্স অচিসাবরর সাবর 
সাক্ষাৎকাবরর তভতত্বি রেবেিৈা করা হবে (েরদ রেবদশী 
কম্থকি্থ ার মা্্যবম আবেদৈ করা হব়ে রাবক) ো যকাৈ যহাম 
অচিস যকস ও়োক্থ াবরর মা্্যবম করা হব়ে রাবক (েরদ 
ইউবকবি রাকাকালীৈ আবেদৈ করা হব়ে রাবক)।

এই ভভসার সুবেধাসমূহ: 
চি়োর 1 উবদ্যাক্া তভসা রেচৈব়োগককৃ ি অবর্থর পররমাৈ রাকবে 
£200,000 পাউন্ড এেং রেচৈব়োগকারী তভসা োর িৈ্য £2 
রমজল়েৈ পাউন্ড রেচৈব়োগ করবি হবে, ো িুলৈামূলকভাবে এখৈ 
পে্থন্ত স্ল্প পররমাৈ অর্থ।

তভসাচি অৈুবমারদি হব়ে যগবল, আপচৈ এেং আপৈার ও়োররশগণ 
(স্তী/স্ামী, অরেোরহি সঙ্ী এেং 18 েেবরর ৈীবির রশশুরা) 
প্াররমকভাবে োও়োর িৈ্য অৈুবমাদৈ পাবে এেং ইউবকবি (3 
েের 4 মাস) রাকবি পারবে।

5 েের পর আপচৈ স্া়েীভাবে েসোস/লম্া েুচির িৈ্য আবেদৈ 
করবি পারবেৈ।

ইউবকবি দীর্থ েুচি সিলভাবে অতিোরহি করার পর 6ষ্ েের 
আপচৈ চরিচিশ ৈাগররকববের িৈ্য আবেদৈ করবি পারবেৈ, 
আপৈাবক চৈ্্থাররি সমব়ের িৈ্য স্া়েীভাবে ইউবকবি েসোবসর 
অৈুমতি প্দাৈ করার িৈ্য, এিৈ্য আপৈাবক ইউবক এর 
িীেৈোত্রা সম্বক্থ  জ্াৈ অি্থ ৈ মূলক পরীক্ষা়ে উত্ীণ্থ হবি হবে 
এেং শি্থ  পূরবণর িৈ্য উত্ম িাররচত্রক বেরশটি্যমচডিি হবি হবে। 

টিযার 1 উবদযাক্া হওযার জনয ক্রমাগত দীর্ঘ ছুটি উপবভাগ 
করা:
3 েেবরর মব্্য আপচৈ চি়োর 1 উবদ্যাক্া এ অন্তভু্থ ক্ রাকার িৈ্য 
অসীম েুচি যভাগ করার িৈ্য আবেদৈ করবি পারবেৈ েরদ: 
��আপচৈ েরদ পূণ্থকালীৈ সমব়ের িৈ্য ৈু্যৈিম 10চি ৈিুৈ 

কম্থবক্ষবত্র কম্থী রহবসবে চৈব়োগ যপব়ে রাবকৈ; ো
��ইউবকবি ৈিুৈ ৈিুৈ ে্যেসা প্তিষ্াৈ স্াপৈ কবর রাবকৈ 

োর আ়ে ঐ ে্যেসা প্তিষ্াৈ হবিই সংগকৃহীি হ়ে 3 েেবর 
োর পররমাৈ £5 রমজল়েৈ পাউন্ড এেং যেখাবৈ আপচৈ চি়োর 
1 (উবদ্যাক্া) রহবসবে েুচিবি আবেৈ ো অতভোসী রহবসবে 
অেস্াৈ করবেৈ; ো

��েরদ আপচৈ ৈিুৈ ে্যেসা গ্রহণ করার তসদ্ধান্ত যৈৈ ো 
ইউবকবি রেরািমাৈ োচৈবি্য রেচৈব়োগ করবি িাৈ এেং 
রেগি 3 েেবর আপচৈ চি়োর 1 (উবদ্যাক্া) অ্ীবৈ অতভোসী 
রাকাকালীৈ আপৈার ৈীি আ়ে েকৃচদ্ধ যপব়ে £5 রমজল়েৈ 
পাউন্ড হব়ে রাবক।

ককন আমাবদর সহাযতা টনবেন:
আমাবদর অরবিিী়ে রেক্র়ে যসোর উবলেখবোগ্য রদক হবছে আপৈার 
মামলাচি Dhruti Thakrar ৈামক একিৈ যিষ্্য আইৈিীেী ো 
Christine Chiew (OISC চৈেজন্ধি উপবদটিা) কিকৃ্থ ক পররিাজলি 
হবে োবদর অতভোসৈ যক্ষবত্র প্া়ে 20 েেবরর অর্ক সমব়ের 
অতভজ্িা রব়েবে। Dhruti এেং Christine উভ়েই একবত্র প্া়ে 
পাঁি েের ্বর কাি কবর আসবে এেং উবলেখবোগ্য মাত্রা়ে চি়োর 
1 উবদ্যাক্া তভসা প্চক্র়োর কাি করবেৈ এেং যসগুবলা সিল 
হব়েবে।

আপচৈ িাবদর ে্যেসা পররকল্পৈা সংক্রান্ত যপশাগি দক্ষিা এেং 
অতভজ্িার বিারা উপককৃ ি হবেৈ িারা দূিাোবসর কম্থকি্থ াবদর 
সাবর কাি কবরৈ এেং এ সম্বক্থ  িারা চৈশ্চ়েিাও প্দাৈ কবর 
রাবকৈ এেং িারা িাবদর সুচিজন্তি মিামবির তভতত্বি আপৈাবক 
দূিাোবস সাক্ষাৎকাবরর সম়ে রক ্রবৈর প্শ্ন জিজ্াসা করা হবে এ 
ে্যাপাবর পরামশ্থ প্দাৈ করবি পারবেৈ।

চি়োর 1 উবদ্যাক্া তভসা
অভ্যন্তরীণ অতভোসবৈর িৈ্য ইউবক এখৈ পে্থন্ত ইউবরাবপর অৈ্যিম িৈচপ়্ে স্াৈ 
রহবসবে পররচিি। এচি আন্তি্থ াতিক মাবৈর সু্ল এেং রেশ্বরেদ্যালব়ের মা্্যবম প্তিচৈ়েি 
উচ্চমাৈ সম্ন্ন রশক্ষা প্দাৈ কবর আসবে ো রেশ্বে্যাপী প্শংসার দােীদার।  
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আমাদবর সঙ্গব আেবৈ

আপচৈ সরাসরর Dhruti এেং Christine এর সাবর যোগাবোগ 
করবি পারবেৈ িারা েি দ্রুি সম্ভে আপৈার যেবকাবৈা ্রবৈর 
অৈুসন্ধাবৈর উত্র রদবেৈ এেং দ্রুিিার সাবর েুতক্সঙ্ি চৈজদ্থ টি 
সমব়ের মব্্য আপৈার মামলাচি চৈব়ে আপৈার সাবর আবলািৈা 
করবেৈ। আমরা আপৈাবক আপৈার আবেদবৈর তভতত্বি সহা়েিা 
করে এেং এ মবম্থ চৈশ্চ়েিা প্দাৈ করে যে আপচৈ সকল শি্থ  
যমবৈ িলবেৈ এেং আপৈার আবেদৈচি সমূ্ণ্থভাবে প্স্তুি 
কবর দারখল করা হবে োর িবল আপৈার ইতিোিক িলািল 
আসার সম্ভােৈা অবৈকাংবশ েকৃচদ্ধ পাবে এেং আপৈার পররোবরর 
সদস্যবদর যক্ষবত্রও একই রিৈার পুৈরােকৃতত্ হবে। আমরা 
আপৈাবক আমাবদর সবে্থাচ্চ প্বিটিা এেং যকৌশল প্দাৈ করে োর 
িবল আপচৈ অচৈজদ্থ টি েুচির অ্ীবৈ যরবক যেবি পাবরৈ।

েযেসা বমলকরণ কসো:
আপৈাবদর মব্্য এখৈও োরা ইউবকবি রক ্রবৈর ে্যেসা করবেৈ 
এ ে্যাপাবর রবি্ারবিি আবেৈ িাবদর িৈ্য Edwin Coe ে্যেসা 
রমলকরণ যসো প্দাৈ করবেৈ।

ইউবকবি আসার িবল আপৈার কবরর পররমাণ োবি েকৃচদ্ধ ৈা 
পা়ে এ ে্যাপাবর আপৈাবক সিক্থ  রাকবি হবে এেং েড় অংবকর 
কর োবি ্াে্থ ৈা হ়ে এ ে্যাপাবর আমরা আপৈাবক সহা়েিা 
প্দাবৈর চৈশ্চ়েিাও প্দাৈ করে। আমাবদর চৈবিবদর ে্যাপক 
অতভজ্িা সম্ন্ন কর সহা়েিা যসো প্িলৈ আবে োরা আপৈাবক 
প্ব়োিৈী়ে পরামশ্থ প্দাৈ কবর সহা়েিা করবে।  

পরেি্থ ী পদবক্ষপ
আমরা আপৈাবক আমাবদর সম্ভাে্য চি এর িাজলকা প্দাৈ করে 
োর মা্্যবম আপচৈ িাৈবি পারবেৈ আমরা আপৈার চৈকি 
হবি রক পররমাণ চি ্াে্থ করে এেং এিা আমাবদর প্াররমক 
আবলািৈার মা্্যবম চৈ্্থাররি হবে। এ ্রবৈর কাবির িৈ্য যকাবৈা 
চৈ্্থাররি চি যৈই, কারণ আমরা মবৈ করর যে, প্তিচি কাবির যক্ষত্র 
তভন্ন তভন্ন। যকাবৈা যকাবৈা ে্যেসা যেগুবলাবি রেচৈব়োগকারীরা 
রেচৈব়োগ করবি ইছুেক, যসগুবলা অৈ্য মামলাগুবলা হবি িচিল 
প্ককৃ তির এেং এ কারবণ এ ্রবৈর ে্যেসা পররকল্পৈা করবি অবৈক 
সমব়ের দরকার হ়ে।

অপররদবক, যকাবৈা যকাবৈা মবকেবলর অৈ্যবদর িুলৈা়ে অতভোসৈ 
সংক্রান্ত িচিল মামলা রাবক ো অৈ্যবদর যিব়ে ও়োররবশর 
পররমাণ যেরশ রাবক। আপৈাবক প্দত্ িাজলকা যমািাবেক অৈুরমি 
চি চৈ্্থারবণ তভন্ন তভন্ন সূিক কাি কবর রাবক রকন্তু চি চৈ্্থারবণ 
সেবিব়ে গুরুবেপূণ্থ হবছে আপৈার িৈ্য আমাবদর প্দত্ সম়ে। 
আমাবদর লক্ষ্য হবছে আপৈাবক আপৈার চৈজদ্থ টি প্ব়োিবৈ সবে্থাচ্চ 
পরামশ্থচি প্দাৈ করা, সরেস্াবর মবৈাচৈবেশ করা ো হবে অরবিিী়ে 
এেং এর িবল আপচৈ চৈশ্শ্চি িলািল অি্থ ৈ করবি পারবেৈ। 

আপনার Edwin Coe কক প্রদত্ত টি এর মবধয অন্তভু্ঘ ক্ 
থাকবে:
��আমাবদর অতভজ্ অতভোসৈ উপবদটিা আপৈার সাবর 

সাক্ষাৎকাবরর মা্্যবম েরাের ির্য গ্রহণ করবেৈ তিচৈ 
আবলািৈার মা্্যবম যিবৈ চৈবেৈ আপৈার প্ব়োিৈ এেং 
আপৈার িৈ্য উপেুক্ রেচৈব়োগ যক্ষত্র।

��আপচৈ েরদ ইউবক এর োইবর অেস্াৈ কবর রাবকৈ িাহবল 
আমরা আপৈার িৈ্য তভজিির তভসার ে্যেস্া করবি সহা়েিা 
করে োর িবল আপচৈ ইউবকবি এবস আমাবদর সাবর 
সাক্ষাৎ করবি পারবেৈ।

��ৈরর/ির্য সংক্রান্ত ে্যাপাবর আপৈাবক পরামশ্থ প্দাৈ করবি 
আমাবদর চি়োর 1 উবদ্যাক্া তভসা আবেদবৈর সহা়েিা 
যৈ়োর প্ব়োিৈ পড়বে।

��আপচৈ রক ্রবৈর ে্যেসা়ে রেচৈব়োগ করবি িাৈ িা েরদ 
আপৈার িাৈা ৈা রাবক িাহবল আমাবদর ে্যেসা সমবি়েকারী 
সহা়েিা যসো আপৈার িৈ্য উপেুক্ ে্যেসা খুঁবি যপবি 
সহা়েিা করবে।

��আপৈার িৈ্য সুসজ্জিি ে্যেসা পররকল্পৈা প্স্তুি করা ো 
ইবিামব্্য প্স্তুি কবর রাকবল িা পে্থাবলািৈা করা।

��আমাবদর উপরস্তি পত্রসহ অৈ্যাৈ্য পত্রসমূহ ো আপৈার 
ে্যেসা পররকল্পৈার একচি সেল রদক হও়োর সাবর সাবর 
এিা প্মাণ কবর যে আপচৈ সকল শি্থ  পালৈ কবরবেৈ এেং 
সহা়েিামূলক ৈররপত্র প্দাৈ কবরবেৈ।

��আপৈাবক ৈররপত্র সম্জলি একচি যমাড়ক যদও়ো হবে এেং 
আমাবদর উপরস্তি পত্রও যদ়ো হবে এেং চৈকিস্ তভসা 
আবেদৈ যকন্দ্র হবি িাৎক্ষণণকভাবে িাইবল ৈররেদ্ধ করার 
িৈ্য আপৈাবক সংরলিটি ৈররপত্র যদ়ো হবে।

��দূিাোবসর সাবর যেবকাবৈা সাক্ষাৎকাবরর যক্ষবত্র আপৈাবক 
প্স্তুি করা হবে এেং পরামশ্থ প্দাৈ করা হবে।

মতামত:
‘অতভোসৈ দবলর সদস্য রহবসবে Edwin Coe চেচৈ আমার 
ে্যাপারচি যদখাশুৈা কবরচেবলৈ এেং সমগ্র প্চক্র়োচিবক মাৈতসক 
িাপমকু্ কবরচেবলৈ এিৈ্য িাবক অসংখ্য ্ৈ্যোদ।দলচি চেল 
সহৈশীল, সৎ, পররশ্রমী এেং দক্ষ এেং চৈষ্কলরু অতভোসৈ যসো 
প্দাৈ কবরচেল। আরম েলবি যগবল িাবদর করাই েলে।’ Mi Xue
‘আরম এই যকাম্াচৈর সহা়েিা যপব়ে অি্যন্ত খুরশ: িারা অি্যন্ত 
দক্ষ, সহা়েক এেং আরম যস সে যলাক োরা অতভোসবৈর িৈ্য 
সহা়েিা খুঁিবেৈ িাবদরবক এই যকাম্াচৈবক চৈেুক্ করার পরামশ্থ 
প্দাৈ করচে।’ Miss Chung

Dhruti Thakrar

অভর োসৈ পর্্াৈ
িবলর : +44 (0)20 7691 4137

Christine Chiew

উপদবরি্ া
িবলর : +44 (0)20 7691 4129

আরও িবর্যর িৈ্য অৈগু্রহ 
 কবর যোগাবোগ করুৈ

Dhruti Thakrar
+44 (0)20 7691 4000

ো দলচির কাবে সরাসরর ই-যমইল করুৈ:
firstname.surname@edwincoe.com

ে্যতক্গি ির্য িাৈবি 
অৈগু্রহ কবর আমাবদর  

ওব়েেসাইি পররদশ্থৈ করুৈ:
www.edwincoe.com
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GUIDE

English

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). 

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.

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. 

Tier 1 Entrepreneur Visas

edwincoe.com
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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. 

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. 

For individual profiles  
please visit our website:  

www.edwincoe.com

Contact Details

Christine Chiew 
Immigration Consultant
t: +44 (0)20 7691 4129
e: christine.chiew@edwincoe.com
WeChat ID: chrissy127

If you would like any further information about this topic, or any other Immigration issue, please contact 
us using the details below.

George Curie
Paralegal
t: +44 (0)20 7691 4070
e: george.curie@edwincoe.com

Dhruti Thakrar 
Head of Immigration
t: +44 (0)20 7691 4137
e: dhruti.thakrar@edwincoe.com

Edwin Coe LLP
2 Stone Buildings

Lincoln’s Inn
London

WC2A 3TH

+44 (0)20 7691 4000
info@edwincoe.com

edwincoe.com
Edwin Coe LLP is a Limited Liability Partnership, registered in England & Wales (No.OC326366). The Firm is authorised and regulated by the Solicitors 
Regulation Authority. A list of members of the LLP is available for inspection at our registered office address: 2 Stone Buildings, Lincoln’s Inn, London, 
WC2A 3TH. “Partner” denotes a member of the LLP or an employee or consultant with the equivalent standing. This guide concerns the law in 
England and Wales and is intended for general guidance purposes only. It is essential to take specific legal advice before taking any action.
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