
তথ্য সংক্ষেপ

সংকষিপ্ত কববরণ
জিখাকন রবসৃ্তত গৃহরীত বন্া রস্রতস্াপে রনম্াণ চচ্াি বারড় আকছ এেটি ঝকড়ি পি বন্া প্রতকিাধ এবং আিও দ্রুত েখল েিাি 
�ন্। এি মকধ্ িকয়কছ:

• সব্কপ্নম্ন তে উন্ীত করা।

• যাপ্্রিক সরঞ্াম দযমন দবেু্ প্তক, উতিাপন, এবং পাপ্ম্পং-এর সরঞ্াম উন্ীত করা।

• �ল প্রতকিাধরী প্বপ্্ডং উপকরে ব্বহার কলর এবং প্ডসাইন্ড ফ্াড এপ্েলেশালনর(DFE) প্নলির অংশ পারকষিং-এর জন্ ব্বহার 
সীপ্মত কলর, প্বপ্্ডং-এ প্রলবশ, এবং দছাটখাট সংগ্রহস্লের মা্্লম আদ্র্ক বন্ালরা্ী করা। এই জে নূ্নতম ক্ষপ্তর সলগে 
বসপ্তহীন বাপ্ির প্নলির অংশ প্েলয় প্েতলর ও বাইলর দযলত দেয়।

• শুষ্ক বন্াকিাধরীপ্মপ্রিত-ব্বহালর বন্ার প্রত্াপ্শত মারোর নীলি এবং অনাবাপ্সক প্বপ্্ডংগুপ্েলত প্বপ্্ডংলয়র বাইলরর প্েক বন্ার 
জে প্সে করা এবং সকে প্রলবশবিালর অপসারেলযাগ্ বা্া ব্বহার করা।
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বন্যা কথিকেথিযাপি কনর্যাণ

বন্া প্স্প্তস্াপক প্নম্কাে বন্া দ্লক সম্াব্ ক্ষপ্ত কপ্মলয় দেয় এবং বন্া বীমা প্প্রপ্ময়াম কমালত পালর। প্াবনেূপ্মর মল্্ নতুন 
বাপ্িগুপ্ের বন্ার প্স্প্তস্াপক মান পূরে করার প্রলয়াজন আলছ। প্বে্মান বাপ্ির এই মান পূরে করলত দরল্াপ্েটিং বা পুনরনষিম্কাে 
বিারা তালের েঁুপ্ক কমালত পালর, বা আংপ্শক, স্বল্পলময়ােী উলবিলগর সুরাহা করার জন্ প্নরাপতিা ব্বস্া গ্রহে করলত পালর।

বন্যা সহনশীল কনর্যানণর উদযাহরণ
বন্া ঝঁুরেি �ন্ জিক্ারেটিং রিকপাকট্ আকিা উোহিণ জেখকত www.nyc.gov/resilientneighborhoods জেখুন।

স্ান সব্কপ্নম্ন সংেগ্ন দগ্রড পূে্ক

পারকষিং, প্বপ্্ডংলয় প্রলবশ বা দছাটখাট দস্ালরলজর জন্ DFE এর 
নীলির স্ান
দমকাপ্নক্াে প্সলস্ম DFE এর উপলর
গাছপাো এবং প্সপ্ি রাস্তা দ্লক প্বপ্্ডংলয়র দসৌন্দয্ক বৃপ্ধি কলরলছ
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ছালের উপপ্রোগ সংযুপ্ক্ত প্নলম্নাক্ত দগ্রড দপেস প্রপ্তস্াপন কলর
বাপ্েপ্জ্ক স্ান হে অপসারেলযাগ্ বা্ার সাল্ শুষ্ক বন্ালরা্ী
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আদ্র্ বন্াকিাধরী আবারিে রবর্ডং শুষ্ক বন্াকিাধরী রমশ্রণ ব্বহৃত রবর্ডং

DFE DFE

4’
পিছনের 
সেটব্যাক

15’
েযামনের 
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েব্বপেম্ন 

দখলন�যাগ্ তল

15’
পিছনের 
উন�যাে



তেনন রযাখযার কবষয়
রড�াইন ্াড এরলকভশন (DFE): নূ্নতম উচ্চতা সম্পন্ করার জন্ একটি কাোলমা উঁিু বা বন্ালরা্ী হওয়া আবশ্ক, 
প্নরেষিষ্ট পপ্রমালে প্ফ্রলবাড্ক  যুক্ত কলর প্ন্্কাপ্রত হয়, আলরা দবপ্শ প্নরাপতিার জন্ অপ্তপ্রক্ত উচ্চতা (সা্ারেত 1 দ্লক 2 
েুট প্বপ্্ডংলয়র ্রলের উপলর প্নে্ক র কলর), দবস ফ্াড এপ্েলেশলন—1% বার্ষিক েলির সুলযাগ ্াকা কােীন একটি বন্ার 
প্রত্াপ্শত উচ্চতা। 

উকলেখকযাগ্ উন্নরত: দয দকানও দমরামপ্ত, পুনরনষিমাে, পুনব্কাসন, সংযুপ্ক্ত, বা ব্লয় সমমূলে্র সলগে উন্প্ত বা প্বপ্্ডংলয়র বত্ক মান 
বাজার মূলে্র 50% এর দবপ্শ। 
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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

নেুন বযাকির েন্ প্রনয়যােন
1% বার্ষিে িম্াবনা বন্া-পরিেল্পনা* এ মকধ্ িেল নতুন 
রবর্ডং বা বাস্তব উন্নয়নগুরলি NYC রবর্ডং জোড প্কয়া�ন 
যা বন্া িহনশরীল রনম্াকণি �ন্ যুক্তিাষ্ট্রীয় প্কয়া�নরীয়তা 
পূিণ েকি। 

• আবাপ্সক বাপ্ি বসবালসর জায়গায় উতিপ্েত হলত হলব এবং 
DFE-এর প্নলির জায়গা শু্ুমারে পারকষিং, সংরক্ষে বা 
বাপ্িলত প্রলবলশর জন্ ব্বহার করলত হলব। যাপ্্রিক পধিপ্ত 
উঁিুলত হলত হলব এবং পপ্রলবষ্টন করার দেওয়াে আদ্র্ক 
বন্ালরা্ী হলত হলব।

• V অঞ্চলের মল্্, দয এোকা জলোচ্ছাস প্বপপ্তির প্শকার, 
DFE-এর প্নলির জায়গাটি হয় দেউলয়র প্ক্রয়া উপলযাগী 
করার জন্ দখাো রাখলত হলব নয়লতা েলির সময় পাপ্েলয় 
যাওয়ার জন্ পপ্রকল্পনা করলত হলব। 

• সবরকম কালজ ব্বহার বা অনাবাপ্সক বাপ্ি হয় উঁিু এবং 
আদ্র্ক বন্ালরা্ী নয়লতা শুষ্ক বন্ালরা্ী হলত পালর।

*2007 FIRMs বা 2015 FIRMs এর আলরা প্নয়্রিক প্রপ্ত

বন্যা বীরযা
FEMA-এর আতিজ্ক াপ্তক বন্া কায্কাবেীর সাল্ সম্পৃক্ত হলত 
NYC -এর এইসব মান দজারোর করা প্রলয়াজন প্বপ্্ডং দকালডর 
মা্্লম। দযসব বাপ্ি বন্ার প্স্প্তস্াপক প্নম্কালের মালনর সলগে 
সম্মপ্ত দেয় না, েরুকম বন্ার জন্ই েঁুপ্কপূে্ক এবং বন্া 
বীমার হার বৃপ্ধি কলর। বন্া বীমার আরও তল্্র জন্ ত্্ 
সংলক্ষপ দেখুন।

কবদ্রযান বযাকিগুনলযার েন্ প্রনয়যােন
জিক্ারেটিং রবর্ডং উকলেখকযাগ্ভাকব বন্াি জথকে তাকেি 
ক্ষরত হওয়াি প্বণতা েমায়, এবং বারড়ি মারলেকেি বার্ষিে 
বন্া বরীমা রপ্রময়াকমি হা�াি হা�াি ডলাি বঁারচকয় জেয়।  
দযসব প্বপ্্ডং যল্ষ্ট উন্ত হলয়লছ দসগুপ্েরও বন্ার প্স্প্তস্াপক 
প্নম্কাে দকাড পূরে করলত হলব।

দযসব প্বপ্্ডং যল্ষ্ট উন্ত নয়, কম োম, দসগুলোর জন্ 
স্বল্পলময়ােী অপ্েলযাজন ব্বস্া বন্া বিারা সৃষ্ট ক্ষপ্তর েঁুপ্ক 
কমালত সাহায্ করলত পালর।  1}উোহরেস্বরূপ, ক্ষপ্ত কম 
করলত উপ্তিত দমকাপ্নকাে য্রিপাপ্ত বা ইনস্ে করা ব্াকলফ্া 
োল্ভ জেলক উল্া প্েলক প্রবাপ্হত হওয়া দ্লক রক্ষা করলত 
পালর (পাইলপর মা্্লম প্েলর আসা)। প্কন্তু, এই ্রলনর ব্বস্া 
প্প্রপ্ময়াম কমালত পালর না।

আঞ্চকলিেযা
্াড রিিাইকলন্স স্াপে জ�ারনং জটক্সট অ্াকমন্ডকমন্ট, 
প্সটি বিারা প্রেীত একটি অস্ায়ী ব্বস্া যা স্াপ্ন্ডর পলর েলি 
সহায়তা প্েলত, প্বপ্্-প্নল্্ সরায় যা েলি ক্ষপ্তগ্রস্ সম্পপ্তির 
পুনরনষিম্কাে দরা্ কলর বা অপসাপ্রত কলর। বন্া প্স্প্তস্াপক 
বাপ্ি কপ্মউপ্নটির িপ্ররে ও গাছপাো ও সসষিপ্ি  রাস্তা দ্লক 
বাপ্ির দিহারা উন্ত রাখলত এটি প্নপ্চিত কলর। এই দেখার 
একটা েপ্ব্্লতর দকালনা আপলডলট, কপ্মউপ্নটির ইনপুট বিারা 
পপ্রিাপ্েত, দটক্সট স্ায়ী করা এবং পুনুরুধিার ও পুনরনষিম্কাে 
প্রপ্ক্রয়া সময় দশখা পাে অতিেু্কক্ত করালক েক্ষ্ করলব।

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.


