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বন্যার ঝঁুকি
হারিকেন, গ্রীষ্মমন্ডলরীয় ঝড়, নি ইস্াি, তরীব্র বৃষ্টি ঝড়, এবং 
এমনরে চিম উচ্চ জ�ায়াি এন.ওয়াই.রি.-এি বন্াি প্াথরমে 
োিণ। 

রনম্াকণি �ন্ জোড, আঞ্চরলেতা, এবং পরিেল্পনাি 
উকদেশ্, এন.ওয়াই.রি বন্া ঝঁুরে FEMA এি 2015 বন্া 
পূব্বতরীতী  বরীমা হাকিি মানরচকরে (PFIRMs) উপি উপস্ারপত 
হয়। 

• 1% বার্ষিক বন্া হওয়া সম্াবনার একটি বন্ার ঘটনার 
সময় বন্ার জলের ব্াপ্তি কতটা ওলে বলে আশা করা 
হলছে, তা PFIRMs-এ দেখায় । এই উচ্চতা মানপ্িলরে দবস 
ফ্াড এপ্েলেশন (BFE) প্হসালব সূপ্িত করা হয়।

• 1% বার্ষিক সম্াবনা প্াবনেূপ্মলক মালে মালে 100 
বছলরর প্াবনেূপ্ম প্হলসলব অপ্েপ্হত করা হয়। যাইলহাক, 
এই শব্দটি প্বভ্াপ্তিকর দযলহতু এই বন্া 100 বছলরর 
মল্্ একাপ্্ক বার ঘটলত পালর। 1% বার্ষিক সম্াবনার 
প্াবনেূপ্মলত, একটি 30 বছর বন্ধকী জীবলন বন্ার 26% 
সম্াবনা আলছ। 

বন্া বরীমাি উকদেকশ্ি �ন্, FEMA এি 2007 বন্া বরীমা 
হাকিি মানরচরে (FIRMs) পডু়ন। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয়োলব 
বীমাকৃত বন্ধকী সলগে 1% বার্ষিক সম্াবনার প্াবনেূপ্মর বাপ্ির 
সকে সম্পপ্তির মাপ্েকলের বন্া বীমা ক্রয় আইলনর অপ্্েুক্ত 
করা হয়।
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NYC -তে বন্যার ঝঁুকি

প্নউ ইয়ক্ক  প্সটি তার প্নপ্বিোলব ব্বহৃত ওয়াটারফ্রন্ট এবং তার ব্াপক উপকূেীয় দেৌগপ্েক অবস্ালনর কারলে মারোপ্তপ্রক্তোলব 
উপকূেীয় েি বন্াপ্রবে। বন্ার ক্ষমতা আলছ ঘরবাপ্ি ও ব্বসা ধ্ংস করার, পপ্রকাোলমার ক্ষপ্তসা্ন করার, এবং মানুল্র 
প্নরাপতিা েঁুপ্কর মুলখ দেলে দেওয়ার। জেবায়ু পপ্রবত্ক ন ও সমুদ্রপৃলঠের উচ্চতা বৃপ্ধির সলগে, এই েঁুপ্ক েপ্ব্্লত বৃপ্ধি পালব আশা করা 
যায়, প্কন্তু সবলিলয় প্বরূপ প্রোব দেেলব প্নিু এোকাগুলোলত। 

আনুমারনেভাকব জে এবং রে 1% বার্ষিে িম্াবনাি 
প্াবনভূরমি দ্ািা প্ভারবত হয়? *

অপ্্বাসী 4,00,000

িাকপ্র 2,91,000

বাপ্ি 72,000

1-4 পপ্রবালরর বাপ্ি 53,000

একাপ্্ক পপ্রবালরর বাপ্ি 5,000

আবাপ্সক ইউপ্নট 1,83,000

তেলেলশর আয়তন (বগ্ক. েুট.) 532M

এই রিটিি প্াবনভূরমকত বিবািোিরী রনউ ইয়াে্বািরীকেি িংখ্া রলিভল্ান্ড, 
ওহাইও, টাম্া, জ্ারিডা, বা জিন্ট লুইি, এম.ও-এি িমগ্ �নিংখ্াি 
জচকয় জবরশ। 

*এই সংখ্াগুপ্ে FEMA-এর PFIRMs 2015-এর উপর প্েপ্তি কলর। 
2016 সালের অল্াবলর, FEMA দঘা্ো কলর প্সটি PFIRMs-এ তার 
আপ্পে প্জলতলছ এবং প্নউ ইয়ক্ক  প্সটি তার বন্া মানপ্িলরের সংলশা্ন 
করলত রাপ্জ হলয়লছ। এখলনর জন্, 2015 PFIRMs ব্বহৃত হলছে বাপ্ির 
দকাড, আঞ্চপ্েকতা, এবং পপ্রকল্পনার উলদেলশ্, যখন 2007 FIRMsটি 
বন্া প্বমার জন্ ব্বহৃত হলয় িেলছ। আপ্পলের আরও তল্্র জন্ দেখুন 
www.nyc.gov/floodmaps ।

প্াবনেূপ্মর 1% বার্ষিক সম্াবনা প্তনটি এোকায় প্বেক্ত—V অঞ্চে,উপকূেীয় A অঞ্চে, ও A অঞ্চে—এবং প্রলত্ক এোকার বন্ার েঁুপ্কর আোো মারো 
আলছ। V এবং উপকূেীয় A অঞ্চে জলোচ্ছাসপ্রবে, দযখালন A অঞ্চলের বাকী অংশ বন্াপ্রবে প্কন্তু জলোচ্ছাসপ্রবে নয়। মানপ্িরেটি সবসময় 0.2% বার্ষিক 
সম্াবনার প্াবনেূপ্ম, ছায়াবৃত X অঞ্চে প্হসালব সূপ্িত কলর,যার A অঞ্চলের তুেনায় একটি প্নম্নতর বার্ষিক বন্ার সম্াবনা আলছ। 

V অঞ্চে
উপকূেীয় A অঞ্চে
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তেনন রযাখযার কবষয়
1% বার্ষিে িম্াবনাি প্াবনভূরম: এোকাটি দয দকালনা বছলর দযখালন 1% বন্ার সম্াবনা আলছ, FEMA-এর বন্া বীমা 
হালরর মানপ্িলরে মলনােীত। 

জবি ্াড এরলকভশান (BFE): FEMA-এর বন্া বীমা হালরর মানপ্িলরে দেখালনা েুট প্হসালব গেনা করা উচ্চতা যার বন্ার 
জে দবলি ওলে বলে প্রত্াশা করা হয় 1% বার্ষিক েলির সম্াবনা িোকােীন।

উপেূলরীয় ঝড়: নর ইস্ারস্, ক্রাতিীয় েি, এবং হ্াপ্রকান এর অতিেূ্ক ক্ত।

রনম্ন অঞ্চকলি এলাো: এোকাগুলো দযগুলোর সমুদ্রপৃলঠের তুেনায় প্নম্নউচ্চতা আলছ এবং প্বলশ্ত বন্াপ্রবে। 
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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

ভকবষ্নে বন্যার ঝঁুকি
�লবায়ুি পরিবত্কনি িকগে, উপেূলরীয় ঝকড়ি জেউ,প্চন্ড 
বৃষ্টি, এবং পূণ্ জ�ায়াি বৃরধি পাকব।

• দশ্ একশত বছলর এন.ওয়াই.প্স-এর সমুদ্র স্তর ইপ্তমল্্ 
এক েুট দবলি দগলছ।

• জেবায়ু পপ্রবত্ক লনর ওপর প্নউ ইয়ক্ক  প্সটি প্ালনলের 
মতানুসালর, অনুমান করা হয় সমুদ্রস্তর 2050 সালের মল্্ 
8 দ্লক 30 ইপ্ঞ্চ বৃপ্ধি পালব,এবং শতাব্দী দশল্র মল্্ 
যতেরূ সম্ব 15 দ্লক 75 ইপ্ঞ্চ । 

• সমুদ্রস্তলরর বৃপ্ধি প্বলশ্ কলর প্নম্ন অংলশর এোকাগুলোলত 
ঘনঘন, সম্াব্ দেপ্নক, দজায়ালরর প্াবলনর প্র্ান কারে 
হলব। এই্রলনর বন্া তীব্র েলির তুেনায় কম ক্ষপ্ত সা্ন 
কলর, প্কতি উপদ্রব করলত পালর এবং জনসা্ারলের সুরক্ষা 
ও প্সটি সারেষিলসর ওপর একটি গুরুত্বপূে্ক েীঘ্কস্ায়ী প্রোব 
রলয়লছ।

উচ্চ িমুদ্রস্তি মাকন ভরব্্কত 1% বার্ষিে বন্াি িম্াবনা যা 
এেটি রবস্তরীণ্ অঞ্চল �কুড় আিকব এবং জবরশ মানুক্ি ওপি 
প্ভাব জেলকব।

• 2050 সালের মল্্, 1% বার্ষিক সম্বনা প্াবনেূপ্মলত 
বসবাসকারী জনসা্ারলের সংখ্া প্বিগুলনর দবপ্শ হলয় 
দযলত পালর। 

• গুরুতর েলির বার্ষিক সম্াবনাও বৃপ্ধি পালব। যা আজলকর 
প্েলন 1% বার্ষিক েলির সম্াবনা তা 2050 সালের মল্্ 
3% বার্ষিক েি হওয়ার সম্াবনার কাছাকাপ্ছ হলয় যালব। 

2015 PFIRMs 1% বার্ষিক সম্াবনার প্াবনেূপ্ম

2050 সালের অপ্েপ্ক্ষতি েপ্ব্্লতর 1% বার্ষিক সম্াবনার প্াবনেূপ্ম

ত্্ সূরে: 2015 FEMA PFIRMs এবং এনওয়াইপ্স MapPLUTO 
সংস্করে 13-এর উপর প্েপ্তি কলর বত্ক মান প্াবনেূপ্মর প্রোব। জেবায়ু 
পপ্রবত্ক ন প্ব্য়ক প্নউ ইয়ক্ক  প্সটি প্ালনে দ্লক েপ্ব্্ত বন্া েঁুপ্কর ত্্ 
এবং ত্্ (2015); SLR এবং MapPLUTO সংস্করে 13-এর 90 তম 
শতকরা অপ্েলক্ষলপর উপর প্েপ্তি কলর েপ্ব্্লত বন্া অঞ্চে প্রোব প্বললে্ে। 

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.


