
নেভাদা: নেওে বানি, প্রকৃনি, কাউবয় কনবিা 
এবং কযানিনো 

শেয়ার আমেররকা 

 

অরিরিরা েহমর এমে িাাঁমের স্বাগিে জানায় োস শেগামসর এই সুপরররিি ‘ওময়েকাে’ শেখা। রামির শেো আিসোরজর শেক্ষাপমে 

ররি ছড়ায় সাইমনর আমো। (রিিংকস্টক) 

  

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রেণ করমছন? শেেটিমি শোে ৫০টি অঙ্গরাজয। শনোো একটি েরু 

এোকা। আেহাওয়া আধা-শুকমনা। িমে শেরেরোগ শোক এোমক শিমন োস 

শেগামসর উজ্জ্বে আমো আর অন্তহীন রেমনােমনর সুমযামগর জমনয। এো রেমের 



পযযেকমের েীর্য গন্তমেযর একটি। শনোোয় নয়নারেরাে রগররখাে আর পেযি আমছ। 
িার োমন েকৃরিমেরে এেিং আমোকরিত্রীমের জনয রেপুে রেমনােমনর সুমযাগ।  

  

শনোোর সেমিময় পরররিি েইু েহর োস শেগাস আর শরমনা যরেও রেখযাি 

কযারসমনার জমনয, িমে এই েইু েহুমর রঙ্গেমে সািংসৃ্করিক কেযকাণ্ডও কে শনই। েইু 

েহমরই অমপরা, নােযেে এেিং েযামে শকাম্পারন আমছ। আর আমছ েেুয ান্ত রসম্পরন 

অমকয স্ট্রা।  

জােঘুর খুাঁজমছন? োস শেগাস েহমর আমছ রিসকোরর রিেমেন্স রেউরজয়াে, োস 

শেগাস শনিারাে রহরস্ট্র রেউরজয়াে এেিং েে রেউরজয়াে (শযোর সরকারর নাে 

নযােনাে রেউরজয়াে অে অগযানাইজি ক্রাইে অযান্ড ে’ এনম াসযমেন্ট)। আর এ শিা 
েূরেকা োত্র। শরমনা েহমর শগমে শুরু করুন নযােনাে অমোমোোইে রেউরজয়াে 

(এোয় ধ্রুপেী শোেরগারড়র রেোে সিংগ্রহ) এেিং শনোো রেউরজয়াে অে আেয  রেময়। 

রেউরজয়াে আপনার আগ্রমহর রের্য় নয়? শনোোয় িােু পশু খাোর আমছ। এেনরক 

আমছ খান কিক েূিুমড় েহরও । এগুমোয় শগমেই স্পষ্ট শিামখ পড়মে অঙ্গরামজযর 

ওময়স্টানয ঐরিহয।  েেুয ান্ত োকৃরিক েেৃয, েহুমর নাইেোই , ইরিহামসর স্বাক্ষর 

রকিংো সািংসৃ্করিক আকর্যণ – শযোর েরিই আপরন আগ্রহী শহান না শকন, সেরকছুই 

আমছ শনোোয়।  

শনোো এেিং যুক্তরামষ্ট্রর োরক ৪৯ অঙ্গরাজয সম্পমকয  আমরা জাননু। শেড়ামি আসার 

জমনয রেসা েরকার হমে রকোমে িা পামেন এইখামন েো আমছ।    

http://www.visittheusa.com/usa/states/nevada.aspx
http://www.visittheusa.com/usa/states/nevada.aspx
https://share.america.gov/ready-tourist-visa-interview/


 

(পররাষ্ট্র েপ্তর/শজ েযাককান) 

  

জয়িু লাি নভগাি! 

শনোো অঙ্গরামজযর শোজামে েরুেূরেমি অেরিি োস শেগাস েহর রেররিহীন 

োণোিুযয, ২৪-ঘণ্টা জয়ুার আসর আর োইে রেমনােমনর জনয রেখযাি। এোর 

শকন্দ্ররেন্দ ুহমো রস্ট্রপ নামে োয় ৬.৫ রকমোরেোর েম্বা একখণ্ড জায়গা, যার েপুামে 

আরেোন সে রিে শহামেে, শযেন রপরারেি-আকৃরির েমুসার এেিং গ্রযান্ড কযানাে ও 

গমন্ডাোয় সাজামনা রে শেরনরেয়ান; রেোসেহুে ররসমেয র েমধয আমছ শেোরজও, যার 

সােমন নিৃযরি শ ায়ারা; আর গে গে করা কযারসমনা। আপরন জয়ুারড় নন? শকামনা 
সেসযা শনই। আপরন উপমোগ করমি পামরন কনসােয , শিাখ ধাাঁধামনা অযামক্রামেটিক 



কসরি, এেরেস রেসরে শসমজ গান শোনামনা গায়ক, জাে ুেেেযনী, উচ্চেমূেযর েরপিং, 
উচ্চোগীয় িাইরনিং এেিং আমরা অমনক রকছু। 

 

রামির শেো োস শেগামসর রস্ট্রপ এোকাটির আমোকচ্ছো আর আমোমকাজ্জ্বে শ ায়ারা হািছারন রেময় উৎসেকারীমের িামক। 
(রিিংকস্টক) 

   

নেনো, নেভাদাে ‘বৃহত্তম কু্ষদ্র শহে’ 

োস শেগাস রেমের জয়ুার রাজধানী হময় ওঠার আমগ এই রেমরাপাটি রছে শরমনা 
েহমরর েখমে। শনোোর উত্তরােমে এটির অেিান। শরমনামি কযারসমনা আর 

নাইেক্লামের অোে হমে না আপনার। িমে রসময়রা শনোো শেেমেরণর পােমেমে 

অেরিি এ েহমর আমরা অমনক আকর্যণীয় রজরনসও আমছ। েরি েছর শরমনামি 

শযসে আসর েমস শসগুমো হমো হে আগস্ট নাইেস (গারড় িাোমনার একটি ধ্রুপেী 

http://hotaugustnights.net/


েরিমযারগিা), আেয ওন (একটি গ্রীষ্মকােীন রেল্প উৎসে), শগ্রে শরমনা শেেনু শরস  

(শসমেম্বমর অনরুিি একটি হে-এয়ার শেেুন েরিমযারগিা), এেিং শরমনা শরারিও  

(জমুন অনরুিি হয়)। আর েনযোরণর অেয়ারণয অযারনমেে আকয  শেখমি েুে 

করমেন না। এটি োমিয র শের্ শিমক নমেম্বমরর শুরু পযযন্ত েেযনািীমের জনয শখাো 
িামক।  

 

 

েরি েছর র  ্ যামো সযান রা াময়ে পামকয  আময়ারজি েয শগ্রে শরমনা শেেুন শরস জনসাধারমণর জমনয উন্মকু্ত। েরি েছর এক েিারধক 

শেেুন এমি অিংে শনয়। (শেের শেসন/রক্রময়টিে কেনস) 

  

http://www.renoisartown.com/
https://renoballoon.com/
http://www.renorodeo.com/
http://animalark.org/


কাউবয় (এবং বাস্ক) অঞ্চল  

শনোোর স্বণযখরন এেিং পশুখাোমরর েহর এেমকা একোর ঘুমর যান। শসখামন 

অেগাহন করুন কাউেময়র শোকশ্রুরিমি। েরি েছমরর জানয়ুারর োমস এেমকা 
েহমর েমস জািীয় কাউেয় করেিা আসর। সপ্তাহেযাপী এ আসর করেিা, গান, গল্প 

েো, িেরচ্চত্র, আমোকরিত্র আর খাোর-োোমরর েধয রেময় ওময়স্ট অেমের গ্রােীণ 

জীেনমক উেযাপন করা হয়।  

 

এেমকা েহমর জািীয় কাউেয় করেিা আসমর গল্প শোনামচ্ছন ওয়ারি রেমিে। (স্বত্ত্ব: এরপ ইমেমজস) 

আপরন রক জামনন এেমকা েহমরর েমধয আমছ ঐরিহযোগী োস্ক সিংসৃ্করির শেকড়? 

েরি েছর জেুাই োমস এই েহমর অনরুিি হয় জািীয় োস্ক উৎসে, যার েমধয আমছ 

োহােরুমের েরিমযারগিা, োস্ক শপমোো নামে একটি রেমের্ শখো, র্ামড়র শেৌড়ারন, 

ঐরিহযোগী খাোর ও ওয়াইন এেিং োস্ক নাি।  

https://www.fest300.com/festivals/national-cowboy-poetry-gathering
http://www.elkocva.com/major_events/national_basque_festival/index.php


আউটন ানেে আকর্ষণ 

এ সেরকছুর োইমর শযমি েস্তুি? আপনার েযাকপযাক িুমে রনন এেিং শনোোর 

জািীয় ও োমেরেক পামকয  িমে যান। আমেররকান ওময়মস্টর সেমিময় অপরূপ 

েেৃযগুমো এখামন পামেন।  

শেক রেমির খুে কামছ েযারে অে  ায়ার শস্টে পাকয । এখামন রগময় পামেন োেরঙা 
শেমেপািমরর পাহাড়, সূমযযর আমো েরি রেি হমে এগুমোমক শেখমে েমন হয় আগুন 

শেমগমছ। শপমোগ্লাই স নামে এক ধরমনর পািমর শখাোই রেল্প শিামখ পড়মে পুমরা 
পাকয  জমুড়। এর শকামনা শকামনাো রিন হাজার েছমরর পুরমনা।  

 

েযারে অে  ায়ার শস্টে পামকয   ায়ার ওময়ে নামে নজরকাড়া এক শেমেপািমরর পাহাড় অপরূপ েূ-েেৃয শিরর কমর। (রিিংকস্টক) 

http://www.nps.gov/lake/index.htm
http://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire-state-park/


োস শেগামসর পরিমে ররিং োউমন্টইনস এোকায় অেরিি শরি রক কযারনয়ন 

নযােনাে ররজােয  এররয়ামিও শেখা রেেমে শপমোপ্লাই স রেমল্পর। এছাড়া অরি 

অেেযই ঘুমর শেখুন ের  যুমগর অমনক জীোি শযখানোয় পাওয়া শগমছ শসই েুে 

ররিংস  রসে শেিস নযােনাে েনমুেন্ট এেিং শেক োহুর পূেয িীমর োেেুয় 

শসকিরেরেষ্ট শেক োহু-শনোো নযােনাে পাকয  এেিং শহাঁমে শেড়ামনার নানান পিঘাে 

এেিং রনজয ন সে হ্রে।  

 

শেক োহু-শনোো নযােনাে পামকয র োেুকারারে, পারন আর পাহাড় – এই রিমনর একত্র সোমেে পছন্দ করমেন শসকিমেেীরা। (রেরে 

িামেন/রক্রময়টিে কেনস) 

  

মরুভূনমে স্বাদ 

আপনার শোজ শেমর্ সযাফ্রন শকক শিমখ শেখুন। শনোো অঙ্গরামজয ঊনরেিংে েিমক 

এো িাে ুকমররছে এখানকার অগ্রেমূিরা। এ শযন স্বমগযর একো শছাট্ট েুকরা! 

http://www.blm.gov/nv/st/en/fo/lvfo/blm_programs/blm_special_areas/red_rock_nca.html
http://www.blm.gov/nv/st/en/fo/lvfo/blm_programs/blm_special_areas/red_rock_nca.html
http://www.nps.gov/tusk/index.htm
http://www.nps.gov/tusk/index.htm
http://www.stateparks.com/lake_tahoe_state_park_in_nevada.html


 

শেরর সহমযামগ পররমেরেি সযাফ্রন শকক শনোোয় েসরি শুরুর রেনগুমোর স্মারক েহন করমছ। (রিিংকস্টক) 

 


