সম্পনত্তযক আরও ক্ষনত যথ্যক রক্ষা করার জনয িােবদ্ধ, তযব
যকবে সম্পনত্তর আরও ক্ষনত প্রনতযরাধ করার জনয প্রযোজনীে
যমরামত র্ুকুই করা উনচত, য মন িাঙা জানাোগুনে যেযক
রাখা। আপনার সমস্ত রনসি সংরক্ষণ করুন।
• স্থা়ে়ী থমরামতসমূ হ। বীমাকারীরা ক্ষেক্ষনতগুনে পনরিিযন না

করা প যন্ত স্থােী যমরামত করা উনচত হযব না। বীমা ননষ্পনত্ত না
হওো প যন্ত সমস্ত ক্ষনতগ্রস্ত বযনিগত সম্পনত্ত বজাে রাখা
উনচত।
• আপভন ভদ ব্াভে ব্দল কছরন তাহছল আপনার রভসদগুভল

ব্জা়ে রাখু ন। আপনার বান়ি যমরামত করার সমে নি আপনার
নজননসপত্র স্থানান্তনরত করার প্রযোজন হে তাহযে আপনার
খরযচর তথ্য নেযখ রাখু ন। নি আপনার বান়ি বীমাকৃত নবপ যযের
কারযণ ক্ষনতগ্রস্ত হে, তাহযে বান়ির মানেক এবং িা়িাযর্
সংক্রান্ত বীমা পনেনসগুনে সাধারণত জীবন ধারযণর অনতনরি
খরচ নহসাযব এর বযে বহন কযর।
• ভব্প য ়ে সহা়েতা।

তথ্য সংস্থান এবং য াগায াযগর তথ্য
DFS-এর কাছে অভিছ াগ দাছ়ের করা
আপনন নি যকাযনা নবপ যযের নিকার হবার পর বীমা যকাম্পানন বা
অথ্যসংস্থান প্রনতষ্ঠাযনর সাযথ্ অসু নবধার সম্মু খীন হন, অথ্বা আপনন নি
নবশ্বাস কযরন য আপনার সাযথ্ নযা য আচরণ করা হযে না, তাহযে
DFS-এর কাযে অনিয াগ িাযের করার কথ্া নবযবচনা করুন।
আমাযির নবযিষজ্ঞরাও প্রযের উত্তর নিযত পাযরন এবং জানেোনত
হবার নরযপার্য গ্রহণ করযত পাযরন।
• একটি অনিয াগ িাযের করুন: www.dfs.ny.gov
• DFS-এর কননজউমার হর্োইন নম্বর (800) 342-3736

FEMA
• ওযেবসাইর্: www.disasterassistance.gov

খন বযনিগত সহােতার জনয রাষ্ট্রপনত
নবপ যে নবষেক য াষণা কযরন, তখন FEMA নবপ যে সহােতা
বীমাকৃত এবং বীমানবহীন বযনি এবং বযবসা উিযের জনয
উপেব্ধ হযত পাযর খনকার ননষ্পনত্তগুনে নবপ যে সম্পনকয ত
প্রযোজনীেতাগুনে পূ রণ নাও করযত পাযর। স্থানীে কমযকতয াযির
কাযে ক্ষনতর নবষযে নরযপার্য করার অথ্য এই না য আপনাযক
FEMA সহােতা পাবার জনয য াগয মযন করা হযব। FEMA
সহােতার জনয সাইন আপ করযত আপনাযক অবিযই FEMAর সাযথ্ সরাসনর য াগায াগ করযত হযব।

• য ান: (800) 621-FEMA (3362)

FEMA-র স্মে নবজযনস অযাডনমননযেিন (SBA) বান়ির
মানেক, িা়িাযর্, বযবসা এবং নকেু অোিজনক সংগঠনগুনেযক
কম সু যির নবপ যেকােীন ঋণও যিে।

• য ান: (800) 659-2955

এই ভনছদযভশকাটি থকব্লমাত্র তেয জানাছনার
উছেছশয সরব্রাহ করা হছ়েছে, এটি আইভন
পরামশয ন়ে

• য ান: (800) 427-4661
• ওযেবসাইর্: www.floodsmart.gov

ক্ষুদ্র ব্যব্সা প্রশাসন (SBA)

• ওযেবসাইর্: www.sba.gov

ঝছের ভব্প য ়ে
থেছক পু নরুদ্ধাছরর
তেয সংস্থানসমূ হ

www.dfs.ny.gov

ঝে এব্ং ব্নযা দুগয তছদর জনয

(800) 342-3736

একটি তেয সংস্থান

DFS এর পভরচ়ে
নডপার্যযমন্ট অ ন নানিোে সানিয যসস (DFS) প্রাে 1,800 টি বীমা
যকাম্পানন এবং প্রাে 1,400 টি বযাংযকর সবার উপর তত্ত্বাবধান কযর;
কযািার, মানন ট্রািনমর্ার এবং ননউ ইেযকয কা যরত অনযানয অথ্যসংস্থান
প্রনতষ্ঠানগুনের উপর নজর রাযখ। DFS য ডাযরে, যের্, কাউনন্ট এবং
স্থানীে স্তযর আইন প্রযোগকারী এবং ননেন্ত্রক সংস্থাগুনের সাযথ্ নমনেত
িাযব কাজ যকাযর বীমা এবং অথ্যসংস্থান জানেোনতরও তিন্ত এবং
মামো কযর থ্াযক।
আমাযির নমিযনর মযধয রযেযে অথ্যসংস্থান পণয ও পনরযষবা
সরবরাহকারীরা য ন দ্বারা নবচক্ষণ আচরণ কযর যসর্া নননিত করা; এই
ধরযনর সরবরাহকারীযির অথ্যসংস্থান বাধযবাধকতার নযা য,
সমযোপয াগী এবং নযােসঙ্গত পনরপূ ণত
য া নননিত করা; সততা, স্বেতা,
নযা য বযবসানেক অনু িীেন এবং জনসাধারযণর প্রনত উচ্চমাযনর িানেত্ব
পােনযক উৎসানহত করা; আনথ্যক জানেোনত, অনযানয অপরাধমূ েক
অপবযবহার এবং ইন্ডানেযত থ্াকা অনননতক আচরণ দূর করা; এবং
অথ্যসংস্থান পণয এবং পনরযষবা বযবহারকারীযির নিনক্ষত করা এবং সু রক্ষা
যিওো।

ব়্ীমা করাছনার ভব্ষছ়ে সহা়েতা
আপনার নি যকাযনা বীমা পনেনস বা কিাযরজ সম্পযকয প্রে থ্াযক তযব
আপনার ননথ্গুনে মযনায াগ সহকাযর প়িুন এবং প্রথ্যম আপনার বীমা
সংস্থা, যরাকার বা এযজযন্টর সাযথ্ য াগায াগ করুন।
নি তারপযরও আপনার যকাযনা প্রে থ্াযক, সাহায যর প্রযোজন হে বা
যকাযনা নবপ যযের নিকার হন তাহযে এযজন্ট, িাোে, অযাডজাোর
এবং বীমা বযবসাে জন়িত অনযযির সম্পযকয আপনার প্রযের উত্তর DFS
নিযত পাযর।

িাবীগুনে করার প্রনক্রো ( ূ নণযঝ়ি এবং বােু প্রবাহ জননত ো়িসহ),
পনেনস বানতে করা এবং পু ননযবীকরণ না করা এবং অনতনরি জীবন
ধারযণর বযযের জনয কিাযরজ সম্পযকয প্রযের উত্তরও DFS নিযত
পাযর (আপনন নি যকাযনা নবপ যযের পযর বাস্তুচুযত হন তাহযে যসর্া
আপনন প্রাপয হযত পাযর)। নি আপনার বযবসা যকাযনা নবপ যযের দ্বারা

প্রিানবত হযে থ্াযক, তাহযে আমরা বযবসা বাধাপ্রাপ্ত হবার বীমা এবং অ নপ্রমাইযসস পনরযষবা বাধাপ্রাপ্ত হবার কিাযরজ সহ বীমা কিাযরজ
সম্পনকয ত প্রযের উত্তর নিযত পানর।

ঝে ব্া ভব্প য ছ়ের কারছণ সম্পভির ক্ষভত
• দাব়্ীগুভল দ্রুত দাভখল করুন। ক্ষনত হওোর পযর ত তা়িাতান়ি

সম্ভব িাবীগুনে িানখে করুন।
ব্যাংক এব্ং ঋণদানকার়ী সম্পভকযত সহা়েতা
নি আপনন যকাযনা নবপ যে সম্পনকয ত আনথ্যক অসু নবধার কারযণ সমে
মযতা নবে পনরযিাধ করযত না পাযরন তাহযে আপনার পাওনািারযির
সাযথ্ য াগায াগ কযর আপনার পনরনস্থনত সম্পযকয বোর কথ্া নবযবচনা
করুন। তাযিরযক আপনার সাযথ্ নমনেত িাযব একটি পনরকল্পনা করযত
বেু ন য ন ননযজযক পু নরুদ্ধার করার সমে যপযমন্ট না নিযত পারার জনয
আপনাযক িানস্ত না যপযত হে।
DFS বযাংক এবং ঋণিানকারীযির সাযথ্ আযোচনা কযর অনতনরি ন
যিওো বানতে করযত, বন্ধক যিওো সম্পনত্ত িখে করা প্রনতযরাধ করযত
এবং দুয যাযগর কারযণ ক্ষনতগ্রস্তযির জনয ঋণ এবং বন্ধক সহনিীেতাযক
উৎসানহত করযত কাজ কযর। আমরা দুয যাগ সম্পনকয ত যমরামযতর মযতা
জরুনর প্রযোজযন বান়ির মানেকযির জনয বীমার িাবীগুনে করার যচকগুনে
য ন বযাংকগুনের দ্বারা অনু যমািন করা ত্বরানিত করা াে যসই নবষযে
সহােতা করার জনযও কাজ কনর। নি আপনন তীর আবহাওোর জননত
সংকযর্র কারযণ ঋণ বা বন্ধযকর জনয প্রযিে অথ্য নিযত অক্ষম হন,
তাহযে আমরা আপনাযক নবরূপ পনরণনত এ়িাযত সহােতা করযত সক্ষম
হযত পানর, য মন অথ্য প্রিান করার িতয াবেীযত পনরবতয যনর জনয যিরী
হবার ন সংক্রান্ত নবষযে।

• সমস্ত নভেপত্র সরব্রাহ করুন। আপনার বীমা যকাম্পাননযক নজজ্ঞাসা

করুন য তাযির জমা যিওোর জনয আপনার কাে যথ্যক ঠিক কী ননথ্,
ময এবং যডর্া প্রযোজন হযব।
• ব্নযার ক্ষ়েক্ষভত সংক্রান্ত দাব়্ীসমূ হ। বনযার ক্ষেক্ষনত সাধারণত

যকবেমাত্র নযািনাে ফ্লাড ইনিওযরি যপ্রাগ্রাম (NFIP) দ্বারা সরবরাহ
করা বনযা বীমা দ্বারা কিার করা হে। নি আপনার বনযা বীমা করাযনা
থ্াযক এবং বনযার কারযণ ক্ষনত হে তাহযে য বীমাকারীটি পনেনস নবনক্র
কযরযেন তার কাযে িাবীগুনে িানখে করুন। আপনন নি সরাসনর
NFIP যথ্যক যকাযনা পনেনস নকযন থ্াযকন তাহযে আপনার সরাসনর
NFIP-র সাযথ্ য াগায াগ করা উনচত।
• ভব্স্তাভরত তেযগুভল ব্জা়ে রাখু ন। আপনার বীমাকারীর সাযথ্ সমস্ত

কযথ্াপকথ্যনর একটি যরকডয রাখু ন; এযজযন্টর নাম ও কথ্া বোর
সমেগুনে এবং সমস্ত কযের তানরখযক যরকযডযর অন্তিুযি করুন।
• ফছলা-আপ করুন। আপনার বীমাকারী বা এযজযন্টর সাযথ্ বযনিগত

বা যর্নেয াযন কযথ্াপকথ্যনর পযর, কযথ্াপকথ্ন সম্পযকয আপনন া
বু ঝযেন যসর্া প্রনত নেত করার মযতা কযর নেনখতিাযব যো-আপ
করুন। একজন অযাডজাের পনরিিযন করার পর, অযাডজােযরর
সাক্ষাৎকার সম্পযকয আপনন য মন বু ঝযেন যসর্ার প্রনত েন কযর
নেনখতিাযব যো-আপ করুন।

দুছ য াগ ভব্ষ়েক ভব্ভিন্ন স্ক্যাম এব্ং আভেয ক জাভল়োভত
• ক্ষ়েক্ষভতগুভল নভেিুক্ত করুন। যকাযনা নকেু পনরষ্কার করার আযগ

স্ক্যাম করার নিল্পীযির প্রােই নবপ যযের পযর যিখা াে। উিাহরণস্বরূপ,
িাবী "িুিযিাগীরা" নমথ্যা িাবী িাযের করযব; ঠিকািার হওোর িান করা
অপরাধীরা পনরচে চুনর করার জনয বযনিগত আনথ্যক তথ্য চুনর কযর।

আপনন নি আনথ্যক জানেোনত সযেহ কযরন, অথ্বা আপনন নবশ্বাস কযরন
য আপনন বীমা, বযাংক বা অনযানয আনথ্যক প্রনতষ্ঠাযনর সাযথ্ জন়িত একটি
স্ক্যাযমর নিকার, তাহযে অনু গ্রহ কযর অনবেযম্ব DFS-এর সাযথ্
য াগায াগ করুন।

ক্ষনত এবং হানরযে াওো নজননযসর পনরমাণ যিখাযনার মযতা েনব
এবং/অথ্বা নিনডওগুনে তুেু ন।
• ভব্স্তাভরত তাভলকা প্রস্তুত করুন। আপনার বীমাকারীযক ক্ষনতগ্রস্ত

বযনিগত সামগ্রীগুনে ও সম্পনত্তর একটি নবস্তানরত এক একর্া যরর
আোিা তানেকা সরবরাহ করুন। নবনিন্ন রনসি, যক্রনডর্ কাযডযর
নববৃ নতগুনে এবং সামগ্রীগুনের মূ েযগুনে যিখাযনার মযতা অনয যকাযনা
ননথ্ থ্াকযে যসর্া অন্তিুযি করুন।
• জরুর়ী থমরামতসমূ হ। সম্পনত্তর মানেকরা ক্ষনত হবার পর তাযির

