
সংক্ষিপ্ত ক্িিরণ
বন্যা পযাঠ্ ননর্যানিত প্যাবনভূনি জডু়ে বন্যা নথিনতথিযাপক নবন্ডিং 
ননি্যাণ কিডত সক্ষি ও উৎসযানিত কডি।

বন্যা সংক্যান্ত পযাঠ্ নতুন ও ববদ্মযান ববব্ডংগুবিকে ফেডযাকেি 
ইমযাক জ্ে বসি ম্যাকন্কমন্ট এক্বসি (FEMA) দ্যােযা ্যাবে েেযা 
নতুন, বন্যা উচ্চভূবম ফমকন চিকত এবং বনউইয়েজে  বসটি ববব্ডং 
ফেযাড ফমকন চিকত সক্ষম েকে ঝড় ফেকে ক্ষবতগ্রস্ত বযাবড় 
পুনরজেঠকন বযাধযা বযা প্রবতকেযাধ েকে এমন বনয়ন্ত্রে বযাধযা অপসযােণ 
েেকত ফক্ষত্র ববন্যাস সংক�যাধন েকেকে।

এেযাড়যাও এটযা ্নবসবতপূণজে এিযােযায় বন্যা বথিবতথিযাপে 
বনমজেযাকণে সম্যাব্ ফনবতবযাচে প্রভযাব ফমযােযাকবিযা েেযাে প্রববধযান 
চযািু েকেকে। পযাঠ্টি সযামবয়েভযাকব ্েুবে বভবতিকত 2013 
সযাি ফেকে ফনয়যা হকয়কে। সুতেযাং এই পযাকঠ্ে ভববষ্কতে ফেযাকনযা 
আপকডট, েবমউবনটিে ইনপুট দ্যােযা পবেচযাবিত, যযাে িক্ষ্ হকব 
পযাঠ্টি থিযায়়ী েেযা এবং পুনুেুদ্যাে ও পুনরননিমজেযাণ প্রবক্য়যাে সময় 
ফ�খযা পযাঠ অন্তভুজেক্ত েেযা।

ক�োথোয় িন্ো সংক্োন্ত পোঠ্ প্রয�োজ্?
যে সিস্ত প্যাবনভূনিডত বছডি বন্যা িওযযাি সম্যাবনযা 1% 
যসখযাডন সযািনরিক বযা আিংনিকভযাডব অবনথিত নবন্ডিংগুনিডত 
বন্যা সিংক্যান্ত পযাঠ্ উপিব্ধ*।

ফক্ষত্র ববন্যাকসে সমযাধযাকনে 4 নং অধ্যাকয়ে অনুকছেদ VI ফত 
এইসব বনয়মযাবি়ী পযাওয়যা ফযকত পযাকে, যবদ ব্বহযাে হকয় েযাকে, 
বনউইয়কেজে ে বসটি ববব্ডং ফেযাকডে পবেব�ষ্ট G ফত েযােযা বন্যা 
প্রবতকেযাধে বনমজেযাণ মযানে বলিবডংকয়ে ফমকন চিযা আব�্ে। তকব 
বেেু ববধযান ফযমন ফমেযাবনে্যাি ফপেকসে উচ্চতযা, প্যাবনভূবমকত 
অববথিত সমস্ত ববব্ডংকয় ফমেযাবনে্যাি ফপেস েযাকে, এমনবে 
তযা পবেব�ষ্ট G সম্ূণজে নযা ফমকন চিকিও।

বন্যা সংক্যান্ত পযাকঠ্ে আকেযা তকে্ে ্ন্ ফদখুন: 
www.nyc.gov/floodtext
*2007 FIRMs বযা 2015 PFIRMs এে আকেযা বনয়ন্ত্রে প্রবত
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িন্ো ক্থিক্িথিোপ� কষিত্র ক্িন্োস
www.nyc.gov/floodtext

প্যাবনভূবমে মকধ্ বদকয় আঞ্চবিেতযা ও বন্যাে ঝঁুবে েমযাকনযাে ্ন্ ভূবম ব্বহযাকেে ফেৌ�ি সনযাক্ত েেযাে ্ন্ এবং বসটিে 
়্ীবন়ী�বক্ত ও বথিবতথিযাপেতযা সমেজেন েেযাে ্ন্ দ়ীরজেথিযায়়ী অবভকযযাব্ত পবেেল্পনযাে মযাধ্কম বসটি পবেেল্পনযা েবমউবনটিে 
সকগে েযা্ েেকে। হযাবেকেন স্যাবডি ফেকে পুনেুদ্যাে ফপকত, পুনরননিমযাকণ উৎসযাহ বদকত এবং ্িবযায়ু সংক্যান্ত রটনযাে ফক্ষকত্র �হকেে 
বথিবতথিযাপেতযা বযাড়যাকত বন্যা বথিবতথিযাপেতযা ফক্ষত্র ববন্যাস পযাঠ্ হি ব্যাপে প্রকচষ্টযাে এেটি অং�।

উচ্চতযা

বন্যা সংক্যান্ত পযাঠ্ ববব্ডং ফেযাকড উচ্চতযাে 
আব�্েতযা �নযাক্ত েকে এবং ববব্ডংকে 
বন্যাে ্িস্তকেে উচ্চতযাে ফেকে সমপবেমযাণ 
ফমকঝে এিযােযা বনবচিত েেকত বন্যাে স্তে 
ফেকে উচ্চতযা মযাপকত ফদয়। ফযখযাকন বন্যাে 
্িস্তকেে উচ্চতযা মযাঝযাবে, ফসখযাকন পযারেনিং, 
অ্যাকসেস ও ফ্যাকেক্ে ্ন্ বন্যাে সযাকপকক্ষ 
থিযাকনে উপকযযাবরতযা উন্নত েেকত অবতবেক্ত 
বেেু বদকয় উচ্চতযা বযাড়যাকনযা যযাকব।

প্রডবি

ফমকঝ ফেকে সসনিবড়, ঢযািু পে ও িবব বযাদ ফদয়যা 
যযাকব অেবযা অনুকমযাবদত বযাধযা বহকসকব অবথিযান 
পবেবতজে ন েেযা যযাকব।

ননডরি তিযাি ব্বিযাি

যখন বন্যা প্রবতকেযাধ়ী বভক্ বযা শুেকনযা বন্যা 
প্রবতকেযাধ়ীে ব্বথিযা ফনওয়যা হয়বন তখন বন্যা 
স্তকেে বনকচে অং� ব্বহযাকেে স়ীমযাবদ্তযা 
অবতক্ম েেকত বনকচে তিযা বযাদ ফদয়যা 
ফযকত পযাকে।

পযারককিং

আবযাসকনে বনকচ পযারেনিংকয়ে বদকি েযাস্তযাে পযাক� 
পযারেনিং আকেযা সুববধযা্নে।

যিকযাননক্যাি নসডটেি

ফমকঝকত ফব�়ী ্যায়রযা ফপকত অনুকমযাবদত বযাধযাে 
মকতযা বন্যাে স্তকেে ওপকে ফমেযাবনে্যাি বসক্ম 
িযারযাকনযা আকেযা সুববধযা্নে।

িযাস্তযাি দিৃ্

যখন প্রেম তিযা মযাঝযাবে উচ্চতযায় 
ওপকে ওঠযাকনযা হয় তখন বড্যাইন প্র�মন 
উপযাদযান প্রকয়যা্ন।

িন্ো সংক্োন্ত পোযঠ্র সোরোংশ

http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/districts-tools/flood-text.page
http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/districts-tools/flood-text.page
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প্যাবনভূবমে মকধ্ বদকয় আঞ্চবিেতযা ও বন্যাে ঝঁুবে েমযাকনযাে ্ন্ ভূবম ব্বহযাকেে ফেৌ�ি সনযাক্ত েেযাে ্ন্ এবং বসটিে 
়্ীবন়ী�বক্ত ও বথিবতথিযাপেতযা সমেজেন েেযাে ্ন্ দ়ীরজেথিযায়়ী অবভকযযাব্ত পবেেল্পনযাে মযাধ্কম বসটি পবেেল্পনযা েবমউবনটিে 
সকগে েযা্ েেকে। আেও ্যানযাে ্ন্, ফদখুন www.nyc.gov/resilientneighborhoods।

িন্ো ক্থিক্িথিোপ� কষিত্র ক্িন্োযসর পোঠ্ ক্�ভোযি ক্থিক্িথিোপ� ক্নর্োযণর জন্ ি্িহোর �রো ক�যি পোযর 
িোর উদোহরণ

নবদ্িযান নবন্ডিং

নতুন ও নবদ্িযান নবন্ডিং

বন্যা সংক্যান্ত পযাঠ্ ববদ্মযান ববব্ডংগুবিকে 
ফেযাকনযা আনুষযাবগেে িযারযাকনযা সহ্তে েেকত 
ববক�ষ অনুমবত ফদয়, েযােণ নতুন, বন্যা 
বথিবত�়ীি ববব্ডং েেযাে ফেকে এই প্রবক্য়যাকে 
আকেযা েঠিন পদ্বত বহকসকব ববকবচনযা েেযা 
হয়। উদযাহেণস্বেূপ, এেে ও দইু পবেবযাকেে 
বযাবড় যযা উঁচু েেযা প্রকয়যা্ন, ফসগুবিে ্ন্ 
ফক্ষত্র ববন্যাকসে মযাধ্কম উচ্চতযা স়ীমযা বনধজেযােণ 
েেযা েযােকিও উঁচু েেযা যযাকব। এেযাড়যাও বনয়ম 
অনুসযাকে সযামকন সসনিবড়, ঢযািু পেযা ও বিকটেে 
পযজেযাপ্ত থিযান প্রদযান েেকত ববব্ডং ফপেযাকনযা যযাকব।  
এেযাড়যা, ফমেযাবনে্যাি বসক্ম অনুকমযাবদত 
বযাধযা বহকসকব বপেকন বযা পযাক�ে উঠযাকন 
সেযাকনযা যযাকব। যবদও এইসব অনুমবত ঐবছেে,  
এিযােযাে আেযাে ব্যায় েযাখকত যখনই ফেযাকনযা 
ববব্ডংকয়ে উচ্চতযা বযাড়যাকনযা হকব েযাস্তযাে দ�ৃ্ 
ঢযােযা পড়কব।

আনুষযানগিক নভডজ বন্যা প্রনতডিযারী
আবযানসক ভবন

বন্যা সংক্যান্ত পযাঠ্ বন্যা বথিবতথিযাপে ববব্ডং 
বনমজেযাণ সহ্তে েেকত অন্তরননিবহত প্রববধযান 
সংক�যাধন েকে। এটি প্যাবনভূবমকত ফযসব 
ববব্ডংকয় সযাবকগ্রড থিযান ফযমন ফবসকমন্ট বযা 
ভুরভজে থি ভযাণ্যাে ফনই ফসগুবিকে �নযাক্ত েকে। 
বনকচে তিযাে ব্বহযাে পযারেনিং, ফ্যাকে্ বযা 
আবযাসন ভবকন প্রকব�যাবধেযাকেে ্ন্ই ফেবি 
ব্বহযাে েেযা হয় েযােণ এই থিযানটি বভক্ 
বন্যা প্রবতকেযাধ়ী হকত হকব। এেযাড়যাও শুষ্ক বন্যা 
প্রবতকেযাধ়ী ব্বথিযাে খেচ ববকবচনযা েেযা হয়, 
বযাবণব্্ে ও বমশ্র ব্বহযাকেে ফক্ষকত্র এটি 
সবকেকে ভযাকিযা েযােণ এে েকি বনকচে তিযা 
সবসময় ব্বহযাে েেযা যযায় ও েযাস্তযাে দকৃ�্ে 
ওপে ফেযাকনযা প্রভযাব পকড় নযা। বন্যা সংক্যান্ত পযাঠ্ 
প্যাবনভূবমে পবেকব� প্রযাণবন্ত েযাখকত উচ্চতযা, 
বন্যাে এিযােযা ও অনুকমযাবদত বযাধযাে ববধযান 
পবেবতজে ন েকেকে।

4

DFE ফেকে উচ্চতযা মযাপযা ফযকত পযাকে 
(ফক্ষত্র্রে ববন্যাকসে স্তকেে দ্যােযা বনয়বন্ত্রতধ়ীন)
অনুকমযাবদত বযাধযা বহকসকব ফমেযাবনে্যাি বসক্কমে 
থিযান পবেবতজে ন েেযা ফযকত পযাকে

উচ্চতযা বযাড়যাকনযা ববব্ডংকয়ে ্ন্ স্ট্রিটককেপ প্র�মন 
উপযাদযান প্রকয়যা্ন

উচ্চতযা বযাড়যাকনযা ববব্ডং অ-সম্মবতে মযাত্রযা 
বযাড়যাকত পযাকে

1
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2

উচ্চতে ফেেযাকেসি সমতি ফেকে উচ্চতযা মযাপযা 
ফযকত পযাকে

ফমকঝ ফেকে বনকচে তিযা বযাদ ফদয়যা ফযকত পযাকে

অনুকমযাবদত বযাধযা বহকসকব ফমেযাবনে্যাি বসক্কমে 
থিযান পবেবতজে ন েকে েযাকদ বসযাকনযা ফযকত পযাকে

উচ্চতি  
যিফযাডিন্স 
 সিতি
DFE
BFE

নতুন শুষ্ক বন্যা প্রনতডিযারী
নিশ্র ব্বিযাডিি নবন্ডিং

4

3

2

1

1

3

2
DFE
BFE

এখোযন ি্িহৃি শব্দ কথয� আযরো জনযি িন্োর ঝঁুক্�, িন্ো ক্থিক্িথিোপ� ক্নর্োণ ও িন্োর ক্িরোর ক্িষযয় ক্িশদ ক্িিরণ 
www.nyc.gov/resilientneighborhoods কথয� ডোউনয�োড �রুন।

http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/districts-tools/flood-text.page

