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কেলজ িটউশন ে�িডট বা িডডাকশান (College Tuition Credit or
Deduction) এর দািব করার একিট সংি�� গাইড
আপিন ে�িডট বা িবেয়াগ দািব করেত পােরন যিদ:
•

আপিন িনউ ইয়কর্ ে�েটর পুেরা বছেরর বািস�া হন,

•

আপিন, আপনার �ী/�ামী বা িনভর্ রশীল (যার জনয্ আপিন একিট ছাড় িনেয়েছন) এমন েকােনা �াতক �েরর
িশ�াথ� হন িযিন েকােনা উ�িশ�ার �িত�ােন নিথভু � িছেলন বা পেড়েছন এবং উপযু� িশ�ার খরচ �দান
কেরেছন, এবং

•

আপনােক অনয্ েকােনা বয্ি�র কেরর িববরণীেত িনভর্ রশীল িহেসেব দািব করা হেয়েছ।

উপযু� িশ�ার খরচগিল কী কী?
•

উপযু� িশ�ার খরচগিলর মেধয্ েকবল পেড় েকােনা উ�িশ�া �িত�ােন েকােনা িশ�াথ�র �াতক �ের নিথভু �
হওয়ার বা পড়ােশানা করার িশ�ার খরচ। এর মেধয্ পেড় েকােনা ে�েটর িশ�া কাযর্�েমর (িনউ New
York's 529 College Savings Program (ইয়েকর্ র 529 কেলজ স�য় কাযর্�েমর মেতা)) েথেক �দত্ত
খরচগিল।

•

উপযু� িশ�ার খরচগিলর মেধয্ এগিল পেড় না:
•

িশ�ার খরচ এমন েকােনা �লারিশপ বা অনয্ েকােনা আিথর্ক সহায়তার মাধয্েম �দত্ত যা েফরত
েদওয়ার �েয়াজন েনই,

•

ঘর ও েবােডর্র এবং অনয্ানয্ অনুরপ অনয্ানয্ বয্ি�গত বা জীবনধারেণর খরেচর জনয্ �দত্ত রািশ,
এবং

•

বই, সর�াম ও কাযর্কলােপর জনয্ �দত্ত রািশ, এমনিক যিদ তা �ু েলর জনয্ �েয়াজনীয়ও হয়।

এই ে�িডেটর বা িবেয়ােগর রািশ কত?
•

ে�িডেটর রািশ িশ�াথ� �িত $400 পযর্� হেত পাের। এটা আপনার বািক থাকা িনউ ইয়কর্ ে�ট কেরর রািশর
েচেয় েবিশ হেল আপিন বয্য়পূরণ চাইেত পােরন।

•

সবর্ািধক িবেয়াগ হেলা �েতয্ক েযাগয্ িশ�াথ�র জনয্ $10,000. আপিন আপনার যু�রা�ীয় িববরণীেত আইেটম
অনুযায়ী িবেয়াগ েদখােল কেলজ িশ�ার আইেটম অনুযায়ী িবেয়াগ আপনােক আরও েবিশ কর বাঁচােনার ��াব
েপশ করেত পাের।

•

িনেদর্ িশকার ওয়াকর্ িশটগিল আপনার িবেয়াগ গণনা করেত বয্বহার করন এবং েদেখ িনন েয েসই ে�িডট বা
িবেয়াগ আপনার পে� আরও ভােলা িকনা। (িনেদর্ িশকা েদখুন, ফমর্ IT-272-I, েকবল ইংেরিজেত উপল�।)
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এই ে�িডেটর আেবদন করেত অথবা আরও জানেত, Form IT-272 (ফমর্ IT-272), Claim for College
Tuition Credit or Itemized Deduction (কেলজ িশ�ার ে�িডট বা আইেটম অনুযায়ী িবেয়ােগর দািব), এবং এর
িনেদর্ িশকা

েদখুন (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।
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