
নিউ হ্যাম্পশায়ার: ররলগানি ভ্রমণ, ঔপনিবেনশক 

ইনিহ্াস, পাহ্াি আর সসকি 

শেয়ার আমেররকা 

 

শ ায়াইট োউমেইন নযােনাল ফমরমের এই ঝর্ণার েম া বহু ঝর্ণা শ ামে পড়মব রনউ  যাম্পোয়ামর। (র িংকেক) 

   

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রেমর্ শবররময়মেন? সব রেরলময় ৫০টি অঙ্গরাজ্য আমে এোমন। রনউ ইিংলযামের একটি 

উপকূলীয় অঙ্গরাজ্য রনউ  যাম্পোয়ার। এটা একটা রিটিে উপরনমবে েল। এরপর  য় শসই আরি 

১৩ অঙ্গরামজ্যর একটি। এর সেৃদ্ধ ইর  াস আমে। ভূ-িেৃযও নয়নারভরাে। রি করা, সাাঁ ার, 

শ াঁমট শবড়ামনা আর শকন ুবাওয়া – আপনার পেন্দ যাই শ াক না শকন, সারা বেরই এগুমলা প্র ুর 

পামবন এই অঙ্গরামজ্য।  



শসমেম্বর অ বা অমটাবমর যরি রনউ  যাম্পোয়ার সফর কমরন, এটির শ েন্তকালীন বনানীর 

শজ্ৌলুমস আপনার শ াে ধাাঁরধময় যামব। গামে োওয়া পবণম র গাময় লাল, কেলা আর স্বর্ণালী 

পা ার উজ্জ্বল সো র।   

সপ্তাম র েুটির রিনটা রনভৃম  কাটাম   ান? রনউ  যাম্পোয়ার আপনার জ্নয সবম ময় উপযুক্ত 

অবকােমকন্দ্র। আপরন ঐর  ারসক সব ভবন ঘুমর শিেমবন, আরােপ্রি সব সরাইোনায়  াকমবন 

এবিং অযারেমকর শিাকান শ মক নানারকে পুরমনা রজ্রনস রকনমবন। শে ারা রনউ  যাম্পোয়ামর 

শকনাকাটা কমর আরাে পান এ জ্মনয শয, শবরেরভাগ আঙ্গরামজ্যর েম া এোমন রবেয় কর রিম  

 য় না।  

েহুমর জ্ীবন উপমভাগ কমরন আপরন? রনউ  যাম্পোয়ামরর রাজ্ধানী কনকর্ণ  ে মর  মল আসুন। 
এটির প্রামর্াচ্ছ্বল রেমের জ্গৎ ঘুমর শিেুন – শযোমন স্নব (সাে য়যার ন ণ অব শবােন)  লরিত্র 

উৎসব  য়। এটা ইরেমপনমর্ে  লরিত্রগুমলার বারষণক প্রিেণনী।  াোড়া রনউ  যাম্পোয়ামরর 

বৃ ত্তে ে র েযানম োমরর ক া, শযোমন নােকরা সব জ্ািঘুর আর রেেমকন্দ্র আমে।  

রনউ  যাম্পোয়ার এবিং যুক্তরামষ্ট্রর বারক ৪৯ অঙ্গরাজ্য সম্পমকণ  আমরা জ্ানুন। শবড়াম  আসার 

জ্মনয রভসা িরকার  মল রকভামব  া পামবন এইোমন বলা আমে।   

 

(পররাষ্ট্র িপ্তর/ শজ্ েযাককযান) 

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


 রেখাবি নিমমাণ হ্বে অিীি এেং ভনেষ্যৎ  

রনউ  যাম্পোয়ার অঙ্গরাজ্যজ্মুড় রবপুল ঐর  ারসক স্থান। অমনকগুমলা অষ্টািে ে মকরও 

আমগর। শপাটণ সোউম  জ্ন পল শজ্ানস  াউস অযাে রেউরজ্য়ােটি  (১৭৫৮ সামল রনরেণ ) এই 

েযার োন রবপ্লবী যুমদ্ধর বীর শযাদ্ধার নামে নােকরর্ করা। র রন এই ভবমনই বসবাস করম ন। 

 

ঐর  ারসক শপাটণ সোউম র শকন্দ্রস্থল শ মক সাোনয  াাঁটমলই জ্ন পল শজ্ানস  াউস অযাে রেউরজ্য়াে। (র্ামর্মরা/রেময়টিভ কেনস) 

  

 াোড়া শপাটণ সোউম র ওয়ানণার  াউস না শিমে যামবন না। শসোমন অষ্টািে ে মকর কারুকাজ্ 

এবিং গা ণ স্থ রজ্রনসপত্র শিমে আপনার শ াে জ্রুড়ময় যামব। এটির শিয়ালর ত্রগুমলার ক া আপরন 

ভুলম  পারমবন না। যুক্তরামষ্ট্রর সবম ময় পুরমনা শিয়ালর ত্র এগুমলা। 

http://portsmouthhistory.org/john-paul-jones-house/
http://www.warnerhouse.org/


রনউ  যাম্পোয়ার এেন ইর  াস ত রর কমর যামে। প্রর   ার বের পর পর সারা শিমে সবার 

আমগ প্রাইোরর রনবণা ন  য় এোমন, আর শসটা আইওয়া ককামসর োত্র কময়ক রিন পমরই। এই 

প্রাইোরর রনবণা ন শিমে শপ্ররসমর্ে রনবণা মনর শেৌসুমের সূত্রপা  শঘাষর্া কমর। যুক্তরামষ্ট্রর অনযত্র 

শবরেরভাগ শভাটার  ামির িমলর প্রা ী সম্পমকণ  ে াে  শিওয়ার বহু আমগ রনউ  যাম্পোয়ামরর 

শভাটারমির োর রযত্ন শুরু কমর শিন শপ্ররসমর্ে রনবণা মন আগ্র ী প্রা ীরা। সারা রবমের 

সািংবারিকরা এোমন এমস শভাটারমির সাক্ষাৎকার রনম  শুরু কমরন।  

শপ্ররসমর্ে রনবণা মনর বের এমল রনউ  যাম্পোয়ামর  ারজ্র  ময় প্রা ীরা প্রাইোরর শভাটারমির সােমন রনমজ্মির অবস্থান  ুমল ধমরন। 
(োটারেক) 

 

নেবের শীবষ্ম 

রি করা যরি আপনার ধাম  না  ামক, শসমক্ষমত্র আপরন পাবণ য অঞ্চমলর রিমক  মল যান। শসোমন 

রনউ  যাম্পোয়ামরর সবম ময় রুদ্ধোস িেৃযটি অমপক্ষা করমে। শ ায়াইট োউমেইন নযােনাল 

http://www.fs.usda.gov/whitemountain


ফমরমের শভ র রিময় কানকাোগাস  াইওময় ধমর অলস ভরঙ্গম  গারড়  ারলময় যান। এোমন 

রবশ্রাে শনওয়ার এলাকা আমে,  াইরকিং করার রাস্তা আমে, আমে ঝর্ণা এবিং পম  পড়মব ৯১৪ 

রেটার উাঁ ু কানকাোগাস েৃঙ্গ।  

 

রনউ  যাম্পোয়ামরর শ ায়াইট োউমেইন নযােনাল ফমরমে কানকাোগাস ে াসড়মক কানকাোগাস রগররপ  শ মক সূযণাস্ত উপমভাগ 

করুন। (র িংকেক) 

  

আমরা নোলরজ্ক ভ্রেমর্ পা রিম   াইমল োউে ওয়ারেিংটন কগ শরলওময়ম  শ মপ বসুন। কয়লা-
 ারল  বাষ্পীয় ইরিমনর এই পুরমনা শেন ১৮৬৯ সাল শ মক পযণটকমির বময় রনময় যামে োউে 

ওয়ারেিংটমন। ১,৯১৬ রেটার উাঁ ু োউে ওয়ারেিংটন  মলা উত্তর অযাপামলর য়ান োউমেইন 

অঞ্চমলর সমবণাি রেের। আপরন এই েৃমঙ্গ শপৌাঁেমল এক সাম   ারটি অঙ্গরাজ্য শিেম  পামবন।  

http://www.fs.usda.gov/whitemountain
http://www.kancamagushighway.com/
http://www.thecog.com/


 

োউে ওয়ারেিংটন কগ শরলওময়র ক া আপরন কেনও ভুলম  পারমবন না। (োটারেক) 

 

পাবয়র িলায় োল ু

রনউ  যাম্পোয়ামর উপকূল শরো োত্র ২৯ রকমলারেটামরর।  মব স্থানীয়রা এটির সমবণাি বযব ার 

ঘটামে। অঙ্গরামজ্যর সবম ময় বড় উপকূলীয় রবমনািনমকন্দ্র  মলা  যাম্পটন রব । সািা-বারলর এই 

তসক  আর প্র ুর বুটিক শ ামটল এোমন। ে মরর অনয ে প্রধান আকষণর্ কযারসমনা বলরুে। 
লাইভ রবমনািমনর শকন্দ্র শসটা।  যাম্পটন রব  সযাে িালপটিিং করম্পরপটিেন ঘুমর শিেুন। 
েধযজ্মুন অনুরি   য়  াররিমনর এই প্রর মযারগ া। এোড়া  যাম্পটন রব  রস-ফুর্ শফরেভাল 

অনুরি   য় শ্ররেক রিবমসর পমরর সাপ্তার ক েুটির রিমন।  

http://www.hamptonbeach.org/


                                  
প্রম যক রেশুর জ্মনয  ার রনজ্স্ব িগুণপ্রাসাি। (োটারেক) 

হ্যাম্পশায়াবরর িিুি স্বাদ 

কুেমরা  মলা রনউ  যাম্পোয়ামরর অরফরেয়াল ফল। কামজ্ই পাম্পরকন পাই শয এোনকার 

সবম ময় জ্নরপ্রয় শর্জ্াটণ   মব,  াম  আর আশ্চযণ কী! এটার ওপমর হুইপর্ রেমের একটি িলা 
বরসময় শ মে শিেুন – অপূবণ সুস্বাি!ু 

 

রনউ  যাম্পোয়ামর শভাজ্ শসমর পাম্পরকন পাইময়র একটি টুকমরা শ মে শিেুন। (র িংকেক) 


