
তথ্য সংক্ষেপ

তিন বন্যা বীরযা গুরুত্বপূণ্?
•  বন্া আপনাি িবকথকে মূল্বান িম্রতি: আপনাি বারড় 

বা ব্বিাি উকলেখকযাগ্ ক্ষরতি োিণ হকত পাকি।

• এমনপ্ক উপকূে দ্লক েলূর অবপ্স্ত সম্পপ্তিগুপ্ে বন্ার 
েঁুপ্কলত ্াকলত পালর।

• বাপ্িমাপ্েক ও সম্পপ্তি বীমা বন্ায় ক্ষপ্তলক আওতােুক্ত 
কলর না। আপনালক অবশ্ই একটি পৃ্ক পপ্েপ্স ক্রয় 
করলত হলব।

• বন্ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সহায়তা প্নপ্চিত নয়।

• অলনক সম্পপ্তি মাপ্েকলের যুক্তিাষ্ট্রীয় আইন অনুিাকি 
বন্া বরীমা ক্রয় েিা ও ব�ায় িাখা প্কয়া�ন যপ্ে 
সম্পপ্তিটি 2007 FIRMs এর একটি উচ্চ েঁুপ্কর প্াবন 
অঞ্চলে অবপ্স্ত হয় (ডানপ্েলক মানপ্িরে দেখুন), একটি 
যুক্তরাষ্ট্রীয়োলব সমর্ষিত বন্ধকী রলয়লছ, অ্বা যুক্তরাষ্ট্রীয় 
েলুয্কাগ সহায়তা প্রাতি কলরলছ।

 
কি পকররযাণ বন্যা বীরযা এিেন বযাকি রযাকলনির 
ক্রয় িরযা আবকশ্ি?
এেটি উচ্চ-ঝঁুরেি প্াবন অঞ্চকল এেটি যুক্তিাষ্ট্রীয়ভাকব 
িমরথষিত বন্ধেরীি িাকথ িম্রতিগুরল এবং জিইগুরল যা 
যুক্তিাষ্ট্রীয় েকুয্াগ িহায়তা প্রাতি কলরলছ অবশ্ই NFIP 
কোলরজ প্েপ্মট পয্কতি অ্বা অনাোয়ী বন্ধকী বলকয়া দযটা 
কম হলব, বন্া বীমা বজায় রাখলব। এটার ব্ ্্কতায় সম্পপ্তির 
জন্ একটি পপ্েপ্স ক্রলয়র জন্ বন্ধকী সারেষিসালর িাপ্েত 
করলত পালর—সম্বত একটা উচ্চতর মূলে্—এবং মাপ্সক 
বন্ধকী প্বলের ম্্ প্েলয় অপ্তক্রম কলর।

যুক্তিাষ্ট্রীয়ভাকব িমরথষিত বন্ধেরী ছাড়া বা উচ্চ বন্াি ঝঁুরে 
অঞ্চকলি বাইকিি বারড়ি মারলেিা মাপ্েক বা োিালটলের 
জন্ উপেব্ধ $100,000 পয্কতি অপ্তপ্রক্ত সামগ্রী আওতার 
সাল্ $250,000 এর সব্কাপ্্ক পপ্েপ্স সীমা গ্রহে করলত 
পালর। দকা-অপস্, বৃহতির বহু-পপ্রবার েবন এবং ব্বসাপ্য়ক 
সম্পপ্তিগুপ্ে $500,000 পয্কতি আওতােুক্ত হলত পালর। ব্বসা 
মাপ্েকরা এবং োিালটরাও সামগ্রীলত $500,000 পয্কতি ক্রয় 
করলত পালর। 
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বন্যা বীরযা

অত্প্্ক বৃষ্টিপাত, দজায়ার বন্া, বা বায়ুতাপ্িত জলোচ্ছালসর কারলে বন্া দ্লক সম্পপ্তি বা ব্প্ক্তগত সামগ্রীগুপ্ের ক্ষপ্ত বন্া 
বীমা আওতােুক্ত কলর। বন্া মানপ্িলরে পপ্রবত্ক ন এবং ন্াশানাে ফ্াড ইন্ু্লরন্ দপ্রাগ্রালম পুেগ্কেন সময় সমলয় বন্া বীমার হার 
পপ্রবত্ক লন পপ্রিাপ্েত করলব। এর সাল্ বন্া সহনশীে প্নম্কালে, বন্ার েঁুপ্ক হ্ালসর জন্ বীমা হে অপর এক দকৌশে। 

বন্যা বীরযা পকলকসগুকল কিভযানব ক্রয় িরযা হয়?
দবপ্শরোগ বন্া বীমা পপ্েপ্সগুপ্ে ন্াশানাে ফ্াড ইনু্্লরন্ 
দপ্রাগ্রাম (NFIP) বিারা পপ্রিাপ্েত হয়, যা দেডারাে এমালজ্ক প্ন্ 
ম্ালনজলমন্ট এলজপ্ন্ (FEMA) বিারা পপ্রিাপ্েত একটি 
যুক্তরাষ্ট্রীয় কম্কসূপ্ি। NFIP পপ্েপ্সগুপ্ে বাপ্ি-মাপ্েক বা 
সম্পপ্তি বীমা দ্লক আোো, প্কন্তু প্রায়ই দসগুপ্ে একই এলজন্ট 
মারেৎ প্বপ্ক্রত হয়। প্কছু সংখ্ক প্রাইলেট বীমাকারী বন্া 
বীমা প্রোন কলর, প্কন্তু এইসকে পপ্েপ্সগুপ্ে দবপ্শ ব্য়বহুে 
এবং কম উপেব্ধ।

207 PFIRMs উচ্চ-েঁুপ্ক বন্া অঞ্চে

2015 PFIRMs উচ্চ-েঁুপ্ক বন্া অঞ্চে

প্াবনেূপ্মলত েবনগুপ্ের জন্ একটি বন্া বীমা পপ্েপ্স ক্রয় প্রলয়াজন 
দযমন 2007 FIRMs -এ দেখালনা হলয়লছ, প্কন্তু হােনাগাে করা FIRMs 
এর প্েপ্তিলত সম্প্রসাপ্রত হলত পালর। 2015 PFIRMs, পপ্রকল্পনার উলদেলশ্ 
দসরা উপেব্ধ দডটা, তুেনার জন্ উপলর দেখালনা হলয়লছ। 2007 FIRMs এর 
বাইলর েবনগুপ্ের আওতা অলপক্ষাকৃত কম খরলি উপেব্ধ। 

2016 সালের অল্াবলর,  FEMA দঘা্ো কলর প্সটি PFIRMs-এ 
তার আপ্পে প্জলতলছ এবং প্নউ ইয়ক্ক  প্সটি তার বন্া মানপ্িলরের 
সংলশা্ন করলত রাপ্জ হলয়লছ। আপ্পলের আরও তল্্র জন্ দেখুন  
www.nyc.gov/floodmaps ।



আরযার িী িরযা উকিে? 
দময়র'স অপ্েস অে প্রকোপ্র অ্ান্ড দরপ্জলেন্ী সম্পপ্তি মাপ্েকলের তালের বন্া বীমার প্বকল্পগুপ্ে বুেলত প্নম্নপ্েপ্খত 
প্নলে্ক প্শকা প্রোন কলর।

আপনাি ঝঁুরে ও বন্া বরীমাি প্কয়া�নরীয়তা িম্কে্ �ানুন: 

•  Region2Coastal.com বা FloodHelpNY.org দত প্গলয় FEMA’র ফ্াড ইন্ু্লরন্ দরট ম্াপস্ (FIRMs) -এ 
আপনার সম্পপ্তির বন্া অঞ্চে প্নে্কয় করুন। FloodHelpNY’র দরট ক্ােকুলেটর ব্বহার কলর ব্বহারকারী একটি 
আন্দাজ দপলত প্বিতীয় প্েংকটিও ব্বহার করলত পালরন।  

• BFE সম্পরকষিত সব্কপ্নম্ন অপ্্কৃত দমলের আলপপ্ক্ষক উচ্চতা প্ন্্কারে করলত একজন োইলসন্্ারী ইপ্ঞ্প্নয়ার বা 
সারলেয়র োিা কলর একটি এপ্েলেশন সাটি্ক প্েলকট িান।

বন্া বরীমা ক্রয়: 

• Floodsmart.gov -এ তাপ্েকােুক্ত কমপলক্ষ 3 জন এলজন্টলক দোন করুন বা দকাট করার জন্ (888) 435-6637 
দোন করুন। বাপ্িওো বা সম্পপ্তি বীমা বন্া দ্লক হওয়া ক্ষপ্ত আওতােুক্ত কলর না এবং দকান বন্ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় 
সহায়তা প্নপ্চিত করা হয় না। 

• অন্ান্ প্রলনের জন্ FEMA ন্াশানাে ফ্াড ইনু্্লরন্ অ্াডলোলকট এর অপ্েলস কে করুন: (202) 212-2186

বন্া বা বন্া িতে্তাি রটনায়, আপনাি মূল্বান িম্রতি উঁচু �ায়গায় িরিকয় জেলুন এবং উদ্ািন আকেশ অনুিিণ 
েিুন।  একটি েি উবিাসন দকল্রের অবস্ালনর উপর আরও তল্্র জন্, অনুগ্রহ কলর maps.nyc.gov/hurricane  দেখুন
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রিটি পরিেল্পনাি রবভাগ িম্রেষিত

রিটি পরিেল্পনাি রবভাগ (DCP) রিটিি �ন্ জেৌশলগত রবোশ ও উন্নয়ন েরমউরনটিি িাকথ তৃনমূল স্তকিি পরিেল্পনাি মাধ্কম, ভূরমি ব্বহাি পরলরিি 
উন্নয়ন ও আঞ্চরলেতাি রবরধরনয়ম, এবং রিটিি 10 বছকিি জেৌশকলি আকয়া�কনি �ন্ এি অবোন পরিেল্পনা েকি। আিও তকথ্ি �ন্, জেখুন: 
nyc.gov/data-insights

তিযানটি বন্যা বীরযা কপ্রকরয়যার কনর্যারণ িনর?
• বন্া অঞ্চল: আপনার বন্া অঞ্চলে উচ্চতর েঁুপ্ক, বন্া 

বীমা দবস প্প্রপ্ময়ামলক বৃপ্ধি করলব।

• রবর্ডংকয়ি ধিণ: একক-পপ্রবাপ্রক বাপ্ি, েইু-দ্লক 
িার-পপ্রবাপ্রক বাপ্ি, অ্াপাট্ক লমন্ট প্বপ্্ডং, এবং অন্ান্ 
অনাবাপ্সক প্বপ্্ডংগুপ্ের পৃ্ক দবস দরট ্াকলত পালর।

• িব্রনম্ন তকলি উকতিালন: উচ্চতর সব্কপ্নম্ন অ্ু্প্্ত তে 
(দয দকানও তে যা একাতিোলব মজতু, প্রাপ্তি, বা পারকষিংলয়র 
জন্ ব্বহৃত হয়প্ন) দবস ফ্াড এপ্েলেশন (BFE) এর 
দ্লক আলপপ্ক্ষক উঁিু হয়, প্প্রপ্ময়াম কম হলত পালর।

• বরীমা িারশ: আপনার দবপ্শ বীমা আওতা ক্রয়, আপনার 
প্প্রপ্ময়াম বৃপ্ধি কলর।

• ছাড়: একটি উচ্চতর ছাি আপনার বীমা প্প্রপ্ময়ামলক কম 
করলত পালর।

তিন বন্যা বীরযা তরটগুকল বর্দ্ধিে হয়?
FEMA প্সটির FIRMs যা বন্া অঞ্চে এবং BFE প্ন্্কাপ্রত 
আপলডট করায় প্রপ্ক্রয়ারত। একবার এই মানপ্িরেগুপ্ে গৃহীত 
হলে, সম্পপ্তিগুপ্েলত কােক্রলম উচ্চতর বন্া বীমা প্প্রপ্ময়াম 
্াকলত পালর। এর সাল্, NFIP আর্ষিকোলব আলরা প্স্প্তশীে 
করলত যুক্তরাষ্ট্রীয় পুেগ্কেন প্প্রপ্ময়ালম অপ্বিপ্েত বৃপ্ধির কারে 
হলব যতক্ষে না পপ্েপ্সগুপ্ে বন্ার সম্পূে্ক েঁুপ্কলক প্রপ্তেপ্েত 
কলর। সম্পপ্তি মাপ্েকরা প্বলশ্ প্কছু বন্া সহনশীে প্নম্কাে 
পধিপ্ত ব্বহার কলর তঁালের বীমার প্প্রপ্ময়াম কমালত পালর।

~$9,000
বার্ষিক প্প্রপ্ময়াম

~$ 450
বার্ষিক প্প্রপ্ময়াম

~$ 1,400
বার্ষিক প্প্রপ্ময়াম

4 েুট বা তাি জবরশ  
BFE এর নীলি

3 েুট বা তাি জবরশ  
BFE এর উপলর

BFE  
দত

BFE এর প্েপ্তিলত অপ্েপ্ক্ষতি হার এখালন শু্ুমারে অ ্্কলবা্ক উলদেলশ্ 
দেখালনা হলয়লছ। 

প্াবনভূরমি মকধ্ রেকয় আঞ্চরলেতা ও বন্াি ঝঁুরে েমাকনাি �ন্ ভূরম ব্বহাকিি জেৌশল িনাক্ত েিাি �ন্ এবং রিটিি 
�রীবনরীশরক্ত ও রস্রতস্াপেতা  িমথ্ন েিাি �ন্ েরীর্স্ায়রী অরভকযার�ত পরিেল্পনাি মাধ্কম রিটি পরিেল্পনা েরমউরনটিি 
িকগে ো� েিকছ। আিও �ানাি �ন্, জেখুন  www.nyc.gov/resilientneighborhoods.

http://Region2Coastal.com
http://FloodHelpNY.org

