
উচ্চ সম্পদশালী (HNWI)
ইউকে সরোর HNWI-দেরকে ইউকেকে আমন্ত্রণ জানাকে আগ্রহী, 
োই টিযার 1 বিটনকযাগোরী ভিসা আপনার জন্য প্রক�াজ্য হকি �বে 
আপনার:

�	টনকজর টনযন্ত্রণাধীন £2 বমলিযন পাউন্ড থাকে এিং দসটি 
ইউকে এ বিটনকযাগক�াগ্য হয;

�	£2 বমলিযন পাউকন্ডর পুকরািাই ইউকে এর সরোরী িকন্ড িা 
ইউকে এর টনিলধিে সটরিয ও িাণণলজ্যে দোম্াটনগুকিাকে 
দেযার িা ঋকণর মূিধন বহকসকি বিটনকযাগ েরার আগ্রহ 
থাকে;  

�	ইউকেকে আপনার স্বকেে বহকসকি গণ্য েরার ইচ্া থােকে 
হকি; এিং

�	চােুরী ি্যভেে আপনার টনকজকে এিং আপনার উপর 
টনি্ভ রেীি সিাইকে সরোরী েহবিকির সহাযো গ্রহণ েরা 
ছাডাই িরণকপাষণ েরার সক্ষমো থাকে (আত্ম-েম্ভ সংস্ান 
িা ি্যিসা ি্যভেে)।

কীভাবে আবেদন করে:
�বে আপটন ইকোমকধ্যই দ�কোকনা দরেণণর অধীকন ইউকে এর ভিসা 
প্রাপ্ত না দহান �ার ফকি আপটন টিযার 4 বেক্ষাথ্ভী ভিসা (Tier 4 
Student visa) িা টিযার 2 োকজর ভিসা (Tier 2 Work visa) 
এর মে টিযার 1 বিটনকযাগোরী ভিসা (Tier 1 Investor visa) 
দপকে পাকরন োহকি আপটন আপনার িসিাসরে দেকের টরিটিে 
েেূািাকসর মাধ্যকম টিযার 1 বিটনকযাগোরী ভিসার জন্য আকিেন 
েরকে পাকরন। দ�মন টিযার 4 বেক্ষাথ্ভী ভিসা িা টিযার 2 োকজর 
ভিসা ইে্যাবে। উপকর িরণ্ভে ভিসা দ�গুকিাকে ইউকে সরোর সম্প্রভে 
গুরুত্াকরাপ েরকছন ো পাওযার এেমাত্র েে্ভ  হকিা দোকনা টিযার 
1 বিটনকযাগোরী আকিেন প্রে্যাখ্যাে হকে পাকর �বে প্রকিোবধোর 
প্রোন েম্ভেে্ভ া/দেস ওযাে্ভ াকরর এিা বিশ্াস েরার মকো সঙ্গে 
োরণ থাকে দ�:

�	বিটনকযাগেৃে েহবিি আকিেনোরীর টনযন্ত্রণাধীন নয;

�	েহবিিগুকিা অবিধিাকি অরজ্ভ ে নয; িা

�	েহবিি প্রোনোরী পকক্ষর চবরত্র, আচরণ িা দোকনা েকির 
সাকথ সম্ৃক্তো দথকে দিাঝা �ায দ� এই আকিেন অনকুমােন 
েরা জনস্বাকথ্ভর সাকথ সঙ্গভেেীি হকি না।

এই ভভসার সবুেধাসমূহ হবলা:

�	এখাকন ইংকরলজ িাষাকে েক্ষোর েরোর দনই।

�	রক্ষণাকিক্ষকণর জন্যও অভেবরক্ত দোকনা েহবিকির েরোর 
দনই।

�	ভিসার উপর টনি্ভ রেীিোর দক্ষকত্র আপনার স্তী/স্বামী ইচ্া 
েরকি োজ/পডাশুনা েরকে পারকি।

�	ভিসা এেিার অনকুমাবেে হকয দগকি আপনার দপাষ্য েখন 
ছয মাকসর জন্য ইউকে এর িাইকর দ�কে পারকি �া োকের 
অটনলে্ভ ষ্টোিীন ছুটির আকিেকনর উপর দোকনা প্রিাি পডকি 
না।

�	�বে িাজার মূি্য টনলে্ভ ষ্ট প্রালতিে মান হকে নীকচ দনকম �ায 
োহকি আপনাকে আপনার বিটনকযাগ আর ‘পবরপূণ্ভ েরা’ 
প্রকযাজন হকি না। প্রাথবমে বিটনকযাগ £2 বমলিযন েরার পর 
আপনাকে আর অভেবরক্ত দোকনা বিটনকযাগ েরকে হকি না।

�	েখনও রিমাগে অটনলে্ভ ষ্ট ছুটি দিাগ েরার সকু�াগ থােকি, 
ো েখনই প্রক�াজ্য হকি �বে আপনার £5 বমলিযন পাউন্ড 
বিটনকযাগ েরার ক্ষমো থাকে, অসীম অটনলে্ভ ষ্ট ছুটি দিাগ 
ভেন িছর প�্ভতি দিাগ েরকে পারকিন এিং �বে আপটন £10 
বমলিযন পাউন্ড বিটনকযাগ েকরন োহকি আপটন আরও েইু 
িছকরর জন্য দিাগ েরকে পারকিন।

অেবশষ্ট ছুটি:
আপটন �বে £2 বমলিযন খরচ েকর ভিসা দপকয থাকেন োহকি 
আপনাকে প্রথকম ভেন িছকরর জন্য ছুটি মঞু্র েকর প্রকিোবধোর 
প্রোন েরা হকি এিং ঐ ভিসার দমযাে উত্ীণ্ভ হওযার পূকি্ভ আপটন 
দমযাে িৃটধির জন্য আকিেন েরকে পারকিন। েখন আপনাকে 
পরিে্ভ ী েইু িছর দমযাকের জন্য ছুটি মঞু্র েরা হকি এিং এর পরও 
আপটন অসীম অটনলে্ভ ষ্ট ছুটির জন্য আকিেন েরকে পারকিন এিং 
পঞ্চম িছর দমযােোি দেষ হওযার পূকি্ভই আপনাকে পুনরায 
আকিেন েরকে হকি।

আপটন এে িছর দমযাে পূণ্ভ হওযার পর পরিে্ভ ীকে আরও এে িছর 
দমযাকের জন্য ছুটি টনশ্চিে হওযার পর আপটন টরিটিে নাগবরেকত্র 
জন্য আকিেন েরকে পাকরন এই েকে্ভ  দ�আপটন আপনার 
িাসস্াকনর েে্ভ ািলি পূরণ েরকিন।

আপনার টিযার 1 বিটনকযাগোরী 
ভিসা প্রাভপ্ত টনকে্ভ বেো:
অি্যতিরীণ অভিিাসকনর জন্য ইউকে এখন প�্ভতি ইউকরাকপর অন্যেম জনটপ্রয স্ান 
বহকসকি পবরটচে। এটি আতিজ্ভ াভেেিাকি স্বীেৃে সু্ি এিং বিশ্বিে্যািকযর মাধ্যকম 
প্রভেটনযে উচ্চমান সম্ন্ন বেক্ষা প্রোন েকর আসকছ দ�গুকিার বিশ্ি্যাপী চাবহো রকযকছ। 
অথ্ভবনভেেিাকি ইউকে অে্যতি প্রাণিতি এিং এর সাংসৃ্ভেে বিটচত্র সমৃধি এেটি সহনেীি, 
েঢৃ় সামালজে িধিন রকযকছ দ�খাকন সেকিরই আইকনর োসকনর প্রভে রেধিা রকযকছ।
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Edwin Coe LLP এেটি সীবমে দ্াযিধিো অংেীোবরত্ (Limited Liability Partnership) দ�টি England ও Wales এ টনিলধিে (টনিধিন নং- OC326366)। এই সংস্াটি 
সলিভসিরস দরগুকিেনস অথবরটি (Solicitors Regulation Authority) েেৃ্ভ ে টনিলধিে। LLP এর দিে েকযেজন সেস্য আমাকের টনিলধিে বিোনা: 2 Stone Buildings, 
Lincoln’s Inn, London, WC2A 3TH -এ পবরেে্ভকনর োকজ টনকযালজে রকযকছন। “অংেীোর” িিকে LLP এর সেস্য িা সম প�্ভাকযর েম্ভী িা েনসািকিন্টকে দিাঝায।

মমযাদ েৃটধির জন্য টিযার 1 বেটনবযাগকারী আবেদন:
আপটন এেিার ইউকেকে প্রকিে েরকি, Edwin Coe পরিে্ভ ী 
প্রস্তুভের জন্য আপনাকে সহাযো েরকিন এিং টিযার 1 এর 
দমযাে িৃটধিেরণ আকিেন পূরণ েকর বেকিন। আমরা টনশ্চিে েকর 
িিকে পাবর দ� এই ভিসা পাওযার জন্য আপটন �ািেীয েে্ভ  পূরণ 
েরকে পারকিন এিং আমরা সরাসবর আপনার পক্ষ হকয ি্যাংকের 
সাকথ দ�াগাক�াগ েরি আপনার মূি্যাযন ঝঁুবে টনরূপণ েরার 
জন্য �াকে টনশ্চিে হওযা �ায দ�কোকনা প্রোর বিিম্ব ছাডাই 
আপনার আকিেন অনুকমাবেে হকয �ায।

আমরা আ2.5পনার অটফসগুকিার জন্য সুপার টপ্রবমযাম দসিাও 
প্রোন েকর থাবে �ার অথ্ভ হকচ্ আপনার দেকে অিবস্ে অটফস 
দ�ন আমাকের আওোধীকন চকি আকস এিং আমরা আপনার 
িাকযাকমভরিক্স পরীক্ষা সম্ন্ন েরকে পাবর এিং 24 ঘণ্ার মকধ্য 
আপনার �ািেীয েথ্য আমাকের হাকে চকি আকস এিং আমরা 
আপনার ি্যাপাকর ভসধিাতি গ্রহণ েরকে পাবর।  

সাধারণ জজজ্াভসত প্রশ্নসমূহ:

**আবম ইউবক এর সম্পভতিবত £2 বমজলযন বেটনবযাগ করবত 
পাবর বক ো মকাবনা মকাম্পাটনবত বেটনবযাগ করবত পাবর বক যা 
হবত আবম সম্পদ ক্রয করবত পাবর ভাডা বদবত পাবর বক?

না, আপটন প্রধাণে সম্ে ি্যিসাকযর সাকথ জটডে ইউকে এর 
দোম্াটনগুকিাকে বিটনকযাগ েরকে পাকরন না/এর ি্যিস্াপনা 
েেৃ্ভ পক্ষও আপনাকে ি্যাংকের মাধ্যকম অথ্ভ জমা েরকে িাধ্য 
েরকে পাকর না, সামালজে প্রভেষ্ানগুকিাকে িা অন্যান্য 
ি্যিসাটযে প্রভেষ্াকন �াকের সাধারণ োজ হকচ্ অথ্ভ জমা েরা 
দসখাকনও বিটনকযাগ েরকে পাকরন না।

**মকাথায অথ্থ বেটনবযাগ করা মযবত পাবর এ ে্যাপাবর বক 
আপটন মকাবনা পরামশ্থ বদবত পাবরন

�বেও আমরা বিটনকযাগ সংরিাতি পরামে্ভ প্রোন েবর না, েকি 
আমরা আপনাকে এমন বেছু প্রভেষ্াকনর সাকথ দ�াগাক�াগ েবরকয 
বেকে পাবর �ারা এ ধরকনর পরামে্ভ প্রোন েকর এিং �াকের 
মাধ্যকম আপটন সরোরী বিভিন্ন িন্ড িা স্টে িা দেযার রিয েরকে 
পাকরন। আমরা আকরা আপনাকে এমন সি দোম্াটনর সাকথ 
দ�াগাক�াগ েবরকয বেকে পাবর �ারা বিটনকযাগ দখাঁজ েরকছ েকি 
দসকক্ষকত্র আমরা আপনাকে পরামে্ভ প্রোন েরি দ� আপটন ঐসি 
দোম্াটনকে বিটনকযাগ েরার পূকি্ভ োকের আইনগে অিস্ান 
পুনঃটনরীক্ষা েবরকয দনকিন এিং দেকখ টনকিন দ�ন দসগুকিা 
দপোজীিীকের দ্ারা পবরচালিে হয।

**আপটন বক ঋণ কবর বেটনবযাবগর অথ্থ মজাগাড কবরবছন?

6 নকিম্বর 2014 োবরকখ বিটনকযাগোরীরা দোন ঋণ েকর অথ্ভ 
বিটনকযাকগর অনুমভে পাকি না।

**আপনার বক এখনও োসস্াবনর প্রবযাজন আবছ?

অটনলে্ভ ষ্টোিীন ছুটি পাওযার উপ�ুক্তো অজ্ভ ন েরার জন্য প্রধান 
আকিেনোরী বহকসকি আপনাকে এখনও প্রভে 12 মাকস ন্ূযনেম 
180 বেন ইউকেকে অিস্ান েরকে হকি। দপাষ্যকের অটনলে্ভ ষ্টোিীন 
ছুটি উপকিাগ েরার জন্য দোকনা িাসস্াকনর প্রকযাজন দনই।

**কখন আবম টরিটিশ নাগবরকববের জন্য আবেদন করবত পাবর? 

অটনলে্ভ ষ্টোিীন ছুটি দিাকগর উপ�ুক্তো অজ্ভ ন েরার পরিে্ভ ী এে 
িছর এিং ইউকেকে থাোর জন্য দমাি পাঁচ িছর অটনলে্ভ ষ্টোিীন 
ছুটি উপকিাগ েকর থােকি আপটন টরিটিে নাগবরেকত্র জন্য 
আকিেন েরকে পারকিন এিং টিযার 1 Investor বহকসকি পরিে্ভ ী 
এে িছর অটনলে্ভ ষ্টোিীন ছুটির অধীকন ইউকেকে িসিাস েরকিও 
দসিা পারকিন।

বেকল্পসমূহ:
প্রচুর HNWI ইইউ/ে্যাবরবিযান দেেগুকিাকে টনশ্চিে স্াযী 
িাসস্ান/নাগবরেত্ দখাঁজ েরকছন �ার ফকি োরা দ�ন ঐ 
দেকে িসিাস েরার দক্ষকত্র দোকনা িাধাগ্রস্ না দহান। আপটন 
�বে ইইউকে স্াযীিাকি িসিাস েরকে চান োহকি আমরা 
পেু্ভ গাকিরকগাকডেন দরভসকডন্স দপ্রাগ্রাম, ে্য স্্যাটনে দরভসকডন্স 
দপ্রাগ্রাকমর টনেি পরামে্ভ গ্রহণ েরার জন্য িিকে পাবর এিং 
আরও িিকে পাবর মাল্ার দসকেন্ড ভসটিকজনবেপ দপ্রাগ্রাকমর েথা। 
এডইউন দোই এর অভিিাসন েম্ভীেি পরামে্ভ োন েরকে পাকরন 
এিং এই দপ্রাগ্রামগুকিার দোকনা এেটিকে আকিেন েরার জন্য 
আপনাকে প্রস্তুে েকর েুিকে সহাযো েরকে পাকরন।

মকন আমাবদর সহাযতা টনবেন:
আমরা আপনাকে আপনার আকিেকনর ভিভত্কে সহাযো েরকে 
পাবর এিং আপটন টনযমানসুাকর সেি েম্ভ সম্ােন েরকিন দসই 
টনচিযো প্রোন েরকে পাবর এিং এ মকম্ভ আকরা টনচিযো প্রোন 
েরকে পাবর দ� আপনার আকিেনটি সফি হওযার সম্ািনা অকনে 
এিং আপটন এিং আপনার দপাষ্যগণ আপনার ভিসা আকিেকন 
ইভেিাচে সাডা পাকিন িকি প্রে্যাো েবর। আমরা আরও প্রথম 
আকিেনোরী দে হকি এিং আপনাকে এ সংরিাতি সকি্ভাচ্চ দেৌেি 
বেবখকয বেকে পাবর �াকে আপটন অটনলে্ভ ষ্টোিীন ছুটি উপকিাগ 
েরার দ�াগ্যো অজ্ভ ন েরকে পাকরন। আমরা আমাকের গ্রাহেকের 
জন্য ইভেিাচে ফিাফি অজ্ভ ন েরার ি্যাপাকর গি্ভকিাধ েবর।
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GUIDE

English

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

Frequently asked questions

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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