বাঙালি

গাইড

আপনার টিয়ার 1 বিনিয়োগকারী
ভিসা প্রাপ্তি নির্দেশিকা:
অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের জন্য ইউকে এখন পর্যন্ত ইউর�োপের অন্যতম জনপ্রিয় স্থান
হিসেবে পরিচিত। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃ ত স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে
প্রতিনিয়ত উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে আসছে যেগুল�োর বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে।
অর্থনৈতিকভাবে ইউকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং এর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সমৃদ্ধ একটি সহনশীল,
দৃঢ় সামাজিক বন্ধন রয়েছে যেখানে সকলেরই আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে।
উচ্চ সম্পদশালী (HNWI)
ইউকে সরকার HNWI-দেরকে ইউকেতে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী,
তাই টিয়ার 1 বিনিয়োগকারী ভিসা আপনার জন্য প্রয�োজ্য হবে যদি
আপনার:

�
�

এখানে ইংরেজি ভাষাতে দক্ষতার দরকার নেই।

�

ভিসার উপর নির্ভ রশীলতার ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রী/স্বামী ইচ্ছা
করলে কাজ/পড়াশুনা করতে পারবে।

�

ভিসা একবার অনুম�োদিত হয়ে গেলে আপনার প�োষ্য তখন
ছয় মাসের জন্য ইউকে এর বাইরে যেতে পারবে যা তাদের
অনির্দি ষ্টকালীন ছু টির আবেদনের উপর ক�োন�ো প্রভাব পড়বে
না।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও অতিরিক্ত ক�োন�ো তহবিলের দরকার
নেই।

�

নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন £2 মিলিয়ন পাউন্ড থাকে এবং সেটি
ইউকে এ বিনিয়োগয�োগ্য হয়;

�

£2 মিলিয়ন পাউন্ডের পুর�োটাই ইউকে এর সরকারী বন্ডে বা
ইউকে এর নিবন্ধিত সক্রিয় ও বাণিজ্যিক ক�োম্পানিগুল�োতে
শেয়ার বা ঋণের মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করার আগ্রহ
থাকে;

�

ইউকেকে আপনার স্বদেশ হিসেবে গণ্য করার ইচ্ছা থাকতে
হবে; এবং

�

�

চাকু রী ব্যতিত আপনার নিজেকে এবং আপনার উপর
নির্ভ রশীল সবাইকে সরকারী তহবিলের সহায়তা গ্রহণ করা
ছাড়াই ভরণপ�োষণ করার সক্ষমতা থাকে (আত্ম-কর্ম সংস্থান
বা ব্যবসা ব্যতিত)।

যদি বাজার মূল্য নির্দি ষ্ট প্রান্তিক মান হতে নীচে নেমে যায়
তাহলে আপনাকে আপনার বিনিয়োগ আর ‘পরিপূর্ণ করা’
প্রয়োজন হবে না। প্রাথমিক বিনিয়োগ £2 মিলিয়ন করার পর
আপনাকে আর অতিরিক্ত ক�োন�ো বিনিয়োগ করতে হবে না।

�

তখনও ক্রমাগত অনির্দি ষ্ট ছু টি ভ�োগ করার সুয�োগ থাকবে,
তা তখনই প্রয�োজ্য হবে যদি আপনার £5 মিলিয়ন পাউন্ড
বিনিয়োগ করার ক্ষমতা থাকে, অসীম অনির্দি ষ্ট ছু টি ভ�োগ
তিন বছর পর্যন্ত ভ�োগ করতে পারবেন এবং যদি আপনি £10
মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেন তাহলে আপনি আরও দুই
বছরের জন্য ভ�োগ করতে পারবেন।

কীভাবে আবেদন করব:
যদি আপনি ইত�োমধ্যেই যেক�োন�ো শ্রেণির অধীনে ইউকে এর ভিসা
প্রাপ্ত না হ�োন যার ফলে আপনি টিয়ার 4 শিক্ষার্থী ভিসা (Tier 4
Student visa) বা টিয়ার 2 কাজের ভিসা (Tier 2 Work visa)
এর মত টিয়ার 1 বিনিয়োগকারী ভিসা (Tier 1 Investor visa)
পেতে পারেন তাহলে আপনি আপনার বসবাসরত দেশের ব্রিটিশ
দূতাবাসের মাধ্যমে টিয়ার 1 বিনিয়োগকারী ভিসার জন্য আবেদন
করতে পারেন। যেমন টিয়ার 4 শিক্ষার্থী ভিসা বা টিয়ার 2 কাজের
ভিসা ইত্যাদি। উপরে বর্ণিত ভিসা যেগুল�োতে ইউকে সরকার সম্প্রতি
গুরুত্বার�োপ করছেন তা পাওয়ার একমাত্র শর্ত হল�ো ক�োন�ো টিয়ার
1 বিনিয়োগকারী আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে যদি প্রবেশাধিকার
প্রদান কর্মকর্তা/কেস ওয়ার্কারের এটা বিশ্বাস করার মত�ো সঙ্গত
কারণ থাকে যে:

edwincoe.com

এই ভিসার সুবিধাসমূহ হল�ো:

�
�
�

বিনিয়োগকৃ ত তহবিল আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়;
তহবিলগুল�ো অবৈধভাবে অর্জিত নয়; বা
তহবিল প্রদানকারী পক্ষের চরিত্র, আচরণ বা ক�োন�ো দলের
সাথে সম্পৃক্ততা থেকে ব�োঝা যায় যে এই আবেদন অনুম�োদন
করা জনস্বার্থের সাথে সঙ্গতিশীল হবে না।

অবশিষ্ট ছু টি:
আপনি যদি £2 মিলিয়ন খরচ করে ভিসা পেয়ে থাকেন তাহলে
আপনাকে প্রথমে তিন বছরের জন্য ছু টি মঞ্জুর করে প্রবেশাধিকার
প্রদান করা হবে এবং ঐ ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি
মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তখন আপনাকে
পরবর্তী দুই বছর মেয়াদের জন্য ছু টি মঞ্জুর করা হবে এবং এর পরও
আপনি অসীম অনির্দি ষ্ট ছু টির জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং
পঞ্চম বছর মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনাকে পুনরায়
আবেদন করতে হবে।
আপনি এক বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তীতে আরও এক বছর
মেয়াদের জন্য ছু টি নিশ্চিত হওয়ার পর আপনি ব্রিটিশ নাগরিকত্বের
জন্য আবেদন করতে পারেন এই শর্তে যেআপনি আপনার
বাসস্থানের শর্তাবলি পূরণ করবেন।

মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য টিয়ার 1 বিনিয়োগকারী আবেদন:
আপনি একবার ইউকেতে প্রবেশ করলে, Edwin Coe পরবর্তী
প্রস্তুতির জন্য আপনাকে সহায়তা করবেন এবং টিয়ার 1 এর
মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ আবেদন পূরণ করে দিবেন। আমরা নিশ্চিত করে
বলতে পারি যে এই ভিসা পাওয়ার জন্য আপনি যাবতীয় শর্ত পূরণ
করতে পারবেন এবং আমরা সরাসরি আপনার পক্ষ হয়ে ব্যাংকের
সাথে য�োগায�োগ করব আপনার মূল্যায়ন ঝুঁ কি নিরূপণ করার
জন্য যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যেক�োন�ো প্রকার বিলম্ব ছাড়াই
আপনার আবেদন অনুম�োদিত হয়ে যায়।

**আপনি কি ঋণ করে বিনিয়োগের অর্থ জ�োগাড় করেছেন?

আমরা আ2.5পনার অফিসগুল�োর জন্য সুপার প্রিমিয়াম সেবাও
প্রদান করে থাকি যার অর্থ হচ্ছে আপনার দেশে অবস্থিত অফিস
যেন আমাদের আওতাধীনে চলে আসে এবং আমরা আপনার
বায়োমেট্রিক্স পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারি এবং 24 ঘণ্টার মধ্যে
আপনার যাবতীয় তথ্য আমাদের হাতে চলে আসে এবং আমরা
আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

**কখন আমি ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারি?

সাধারণ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ:
**আমি ইউকে এর সম্পত্তিতে £2 মিলিয়ন বিনিয়োগ করতে
পারি কি বা ক�োন�ো ক�োম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারি কি যা
হতে আমি সম্পদ ক্রয় করতে পারি ভাড়া দিতে পারি কি?
না, আপনি প্রধাণত সম্পদ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ইউকে এর
ক�োম্পানিগুল�োতে বিনিয়োগ করতে পারেন না/এর ব্যবস্থাপনা
কর্তৃ পক্ষও আপনাকে ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ জমা করতে বাধ্য
করতে পারে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুল�োতে বা অন্যান্য
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যাদের সাধারণ কাজ হচ্ছে অর্থ জমা করা
সেখানেও বিনিয়োগ করতে পারেন না।
**ক�োথায় অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে কি
আপনি ক�োন�ো পরামর্শ দিতে পারেন

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

যদিও আমরা বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করি না, তবে
আমরা আপনাকে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে য�োগায�োগ করিয়ে
দিতে পারি যারা এ ধরনের পরামর্শ প্রদান করে এবং যাদের
মাধ্যমে আপনি সরকারী বিভিন্ন বন্ড বা স্টক বা শেয়ার ক্রয় করতে
পারেন। আমরা আর�ো আপনাকে এমন সব ক�োম্পানির সাথে
য�োগায�োগ করিয়ে দিতে পারি যারা বিনিয়োগ খ�োঁজ করছে তবে
সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে পরামর্শ প্রদান করব যে আপনি ঐসব
ক�োম্পানিতে বিনিয়োগ করার পূর্বে তাদের আইনগত অবস্থান
পুনঃনিরীক্ষা করিয়ে নেবেন এবং দেখে নিবেন যেন সেগুল�ো
পেশাজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

6 নভেম্বর 2014 তারিখে বিনিয়োগকারীরা ক�োন ঋণ করে অর্থ
বিনিয়োগের অনুমতি পাবে না।
**আপনার কি এখনও বাসস্থানের প্রয়োজন আছে?
অনির্দি ষ্টকালীন ছু টি পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জ ন করার জন্য প্রধান
আবেদনকারী হিসেবে আপনাকে এখনও প্রতি 12 মাসে ন্যূনতম
180 দিন ইউকেতে অবস্থান করতে হবে। প�োষ্যদের অনির্দি ষ্টকালীন
ছু টি উপভ�োগ করার জন্য ক�োন�ো বাসস্থানের প্রয়োজন নেই।
অনির্দি ষ্টকালীন ছু টি ভ�োগের উপযুক্ততা অর্জ ন করার পরবর্তী এক
বছর এবং ইউকেতে থাকার জন্য ম�োট পাঁচ বছর অনির্দি ষ্টকালীন
ছু টি উপভ�োগ করে থাকলে আপনি ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য
আবেদন করতে পারবেন এবং টিয়ার 1 Investor হিসেবে পরবর্তী
এক বছর অনির্দি ষ্টকালীন ছু টির অধীনে ইউকেতে বসবাস করলেও
সেটা পারবেন।
বিকল্পসমূহ:
প্রচু র HNWI ইইউ/ক্যারিবিয়ান দেশগুল�োতে নিশ্চিত স্থায়ী
বাসস্থান/নাগরিকত্ব খ�োঁজ করছেন যার ফলে তারা যেন ঐ
দেশে বসবাস করার ক্ষেত্রে ক�োন�ো বাধাগ্রস্থ না হ�োন। আপনি
যদি ইইউতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান তাহলে আমরা
পর্তু গালেরগ�োল্ডেন রেসিডেন্স প্রোগ্রাম, দ্য স্প্যানিশ রেসিডেন্স
প্রোগ্রামের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য বলতে পারি এবং
আরও বলতে পারি মাল্টার সেকেন্ড সিটিজেনশিপ প্রোগ্রামের কথা।
এডইউন ক�োই এর অভিবাসন কর্মীদল পরামর্শ দান করতে পারেন
এবং এই প্রোগ্রামগুল�োর ক�োন�ো একটিতে আবেদন করার জন্য
আপনাকে প্রস্তুত করে তু লতে সহায়তা করতে পারেন।
কেন আমাদের সহায়তা নিবেন:
আমরা আপনাকে আপনার আবেদনের ভিত্তিতে সহায়তা করতে
পারি এবং আপনি নিয়মানুসারে সকল কর্ম সম্পাদন করবেন সেই
নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারি এবং এ মর্মে আর�ো নিশ্চয়তা প্রদান
করতে পারি যে আপনার আবেদনটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক
এবং আপনি এবং আপনার প�োষ্যগণ আপনার ভিসা আবেদনে
ইতিবাচক সাড়া পাবেন বলে প্রত্যাশা করি। আমরা আরও প্রথম
আবেদনকারী কে হবে এবং আপনাকে এ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক�ৌশল
শিখিয়ে দিতে পারি যাতে আপনি অনির্দি ষ্টকালীন ছু টি উপভ�োগ
করার য�োগ্যতা অর্জ ন করতে পারেন। আমরা আমাদের গ্রাহকদের
জন্য ইতিবাচক ফলাফল অর্জ ন করার ব্যাপারে গর্বব�োধ করি।

আমাদের সঙ্গে আছেন
Dhruti Thakrar
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GUIDE

Your Guide to Tier 1
Investor Visas
The UK remains one of the most favoured destinations in
Europe for inward immigration. It continues to offer high-quality
education with internationally recognised schools and universities
providing qualifications which have worldwide appeal. 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.
High-Net-Worth Individuals (HNWI)
The UK Government is very keen to attract
HNWI to the UK, therefore the Tier 1 Investor
visa is relevant if you:
have a minimum of £2million of your own
which is under your own control and is
disposable in the UK;
intend to and are happy to invest all of the
£2million in the UK in Government Bonds,
share capital or loan capital in active and
trading UK registered companies;
intend to make the UK your main home; and
are able to maintain and accommodate
yourself and any dependants without taking
employment (other than self-employment or
business) and without recourse to public funds.
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How to apply
You can apply for a Tier 1 Investor visa at a British
Embassy in the country in which you reside
unless you are already in the UK with a visa in a
category that allows you to switch into the Tier 1
Investor visa, such as a Tier 4 Student visa, or Tier
2 Work visa. The only proviso to the above which
the UK Government has recently given emphasis
to, is that a Tier 1 Investor application will be
refused if an Entry clearance officer/caseworker
has reasonable grounds to believe that:
the applicant is not in control of the
investment funds;
the funds were obtained unlawfully; or
the character, conduct or associations of a party
providing the funds means that approving the
application is not conducive to the public good.
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The advantages of this visa are that:
There is no requirement to have an English
Language qualification.
There is also no requirement to have any
additional funds for maintenance.
Your wife/husband on the dependant visa
would be eligible to work/study if he/she
wished to do so.
Once the visa is approved your dependents
would be able to remain outside the UK for
up to six months without having any impact
on their eligibility to apply for indefinite
leave to remain.
You will no longer have to ‘top up’ your
investments if the market value falls
below the threshold. As long as the initial
investment is £2million or more, then there
is no need to invest further funds.
There is the opportunity to apply for
accelerated indefinite leave to remain such
that, if you are able to invest £5million, you
can secure indefiniteleave to remain in three
years and if you invest £10million you can
secure indefinite leave to remain in two years.










Leave to remain
If you obtain this visa on the basis of having
£2million you would first be given leave to
enter/remain for three years and prior to the
expiry of that visa you would then have to
apply to extend this visa. You will then be given
a further two years leave after which you can
apply for indefinite leave to remain prior to the
expiry of the fifth year.

You can subsequently apply for British Nationality
on completion of one more year after having
secured the indefinite leave to remain, provided
you meet the residence requirement.

Can you obtain investment funds via loan?
As of 6 November 2014, investors are no longer
permitted to source investment funds by way
of a loan.

Tier 1 Investor application for extensions
Once you are here in the UK, Edwin Coe can
assist you with preparing and filing your Tier 1
extension application. We can ensure that you
have met the requirements for extending the
visa and we will liaise directly with your bank
on your behalf with regards to your valuation
portfolios to ensure that the application is
approved swiftly without delay.

Is there still a residence requirement?
You as the main applicant will still need to
be in the UK for at least 180 days in each 12
month period to qualify for indefinite leave to
remain. There is no residence requirement for
dependants to obtain indefinite leave to remain.

We can also facilitate a super-premium service
at our offices which means that the Home
Office can come to our offices to conduct your
biometrics testing, and collect and make a
decision on your application within 24 hours.

When can I apply for British Citizenship?
You can apply for British Citizenship a year after
you have obtained indefinite leave to remain
after completing a total of five years leave
to remain in the UK as a Tier 1 Investor and a
further year of residing in the UK following the
grant of indefinite leave.

Can I invest the £2million in UK property
or in a company which invests in buying
property and letting it out?
No, you cannot invest in UK companies which
are principally engaged in property investment/
management nor can you invest through
deposits with the bank, building society or
other enterprise whose normal business
includes acceptance of deposits.

The alternatives
A lot of HNWI are looking to secure permanent
residence/citizenship in EU countries/Caribbean
without having the restriction of residing in the
country. If you are seeking to obtain residence in
the EU we can advise on the Golden Residence
Program in Portugal, the Spanish Residence
Program and also in relation to the Second
Citizenship Programme of Malta. The immigration
team at Edwin Coe can advise and assist with
preparing applications for any of these programs.

Can you provide advice as to where the
money should be invested?
Although we do not provide investment advice,
we can introduce you to a range of institutions
who can advise you and through which you can
buy Government Bonds. We can also introduce
you to companies seeking investment although
we would also ask you to have these companies
vetted by an appropriate professional before
you proceed to invest in them.

Why use us
We will guide you through your application
ensuring that you comply with all the
requirements of the rules and that your
application is prepared in the fullest possible way
to ensure you recieve a positive decision on your
visa application and those of your dependants.
We will also advise as to who the primary
applicant should be and guide you as to the best
strategies for obtaining indefinite leave to remain.

Frequently asked questions

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

Edwin Coe LLP
2 Stone Buildings
Lincoln’s Inn
London
WC2A 3TH
+44 (0)20 7691 4000
info@edwincoe.com
edwincoe.com

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

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

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