
পশ্চিম ভাশ্চজি শ্চিয়া: রাজকীয় পর্িতচূড়া, 
পরার্াস্তর্ গুহা আর এক উচ্চমার্গীয় আড্ডা 

শেয়ার আমমশ্চরকা 

 

 

ওময়স্ট ভাশ্চজি শ্চিয়ার জজি  ওয়াশ্চেিংটি জাতীয় উদ্যামির টিমর্ট ির্ শেমক শচামে পমড় ট্রাউট রাি ভযাশ্চি এর্িং প্রাচীি সর্ 
পাহাড়। (োটারস্টক) 

 

অ্যাপামিশ্চচয়াি মাউমেইমির দ্শ্চিণাঞ্চিীয় অ্ঙ্গরাজয ওময়স্ট ভাশ্চজি শ্চিয়া এটির অ্পরূপ 
দ্েৃয এর্িং শিাকজ ঐশ্চতমহযর জিয সপুশ্চরশ্চচত।  



অ্যাপামিশ্চচয়াি শিাকসঙ্গীমতর ঐশ্চতমহযর মমযয আমে শর্হািা র্াদ্ি, র্যািাড র্গাি এর্িং 
আমরা শ্চকেু শেিী, শেগুমিা এমসমে স্কটিে-আইশ্চরে সঙ্গীত শেমক । প্রশ্চত র্ের 
িাচর্গামির উৎসমর্ অ্ঙ্গরাজয জমুড় এসর্ সঙ্গীত পশ্চরমর্শ্চেত হয়।  

শ্চমিটমির শলিংমকা গ্লাস শকাম্পাশ্চি এর্িং ওময়স্টমি অ্যাপামিশ্চচয়াি গ্লামস শতশ্চর হয় হামত 
শ ািামিা কামচর পণয। দটুি কারখানাই তাদদর সু্টডিও ও কারখানাস্থদের দদাকান ঘুদর 
দদখার সুদ াগ অফার কদর। ‘ওদেস্ট ভাডজি ডনোর কাডরগরদদর পাইকাডর দকন্দ্র’ ডিদসদে 
পডরডিত টামার যাক শিদর অনযানয িস্তডশদের কাজ দ মন মৃৎপাত্র, দখাদাই, েস্ত্র এেং 
আদরা অদনক ডকছু পাওো  াে।  

োইদর দেদরাদত ভাদো োদগ? পােিতয এোকা ওদেস্ট ভাডজি ডনোে আদছ ডি করা, 
সাইদকে িাোদনা, দঘাড়াে িড়া, মাছ ধরা, গফে দখো এেং খরদরাতা নদীদত 
র যাফটিংদের সুডেধা। 

অঙ্গরাদজযর রাজধানী িােিসটন এেং এটা সেদিদে েড় শির। কাছাকাডছ েদিনদিে 
এোকাে কাদনাো দস্টট ফদরদস্ট কযাডপং করার সুডেধা, েদনর মদধয িোর পথ, 
ডপকডনক এোকা এেং সাাঁতাদরর েদদােস্ত আদছ।  

 

(পররাষ্ট্র দপ্তর) 

http://www.kanawhastateforest.com/


প্রকৃতি এবং ইতিহাসের মেলবন্ধন 

িারপাসি দফডর নযাশকাে ডিদস্টাডরকযাে পাদকি র মদধয আদছ িারপাসি দফডর নাদম একটি 
ফসস্বে শির। দাসপ্রথা ডেদোপপডি জন ব্রাউন এখাদনই  ুক্তরাদষ্ট্রর অস্ত্রভাণ্ডাদর েুণ্ঠন 
িাডেদেডছদেন। এই ঘটনা  ুক্তরাদষ্ট্র গৃি ুদের (১৮৬১-১৮৬৫) সূিনাে সিােক 
ভূডমকা পােন কদরডছে। এোকাটিদত আদছ ঊনডেংশ শতদকর ভেন এেং  ুেদেত্র, 
দ খাদন আপডন দদখদত পাদেন দগােদাজ দফৌজরা গৃি ুদের সমেকার কামান দাগদছ, 
তার তার শদে েদের মদতা দকাঁ দপ উঠদছ িারপাশ। তার ওপর েুদনা পথ ধদর িাাঁটদে 
আশপাদশর গ্রাময এোকার িতোক করা দশৃয দদখা  াে।  

 

 

িারপাসি দফডরদত অডতডথরা ঐডতিাডসক রাস্তাঘাট ধদর িাাঁটদত পাদরন এেং জানদত পাদরন এখাদন ১৮০০-এর শতদকর 
মধযেতী সমদে দোদক ডকভাদে জীেন াপন করদতা। (শাটারস্টক) 

  

 

http://www.nps.gov/hafe/index.htm


তবলােবহুল থাকার বযবস্থা 

দিাোইট সােফার ডরংস শিদর ডগ্রনডব্রোর ডরসদটি  গত প্রাে ২০০ েছদর দথদকদছন 
 ুক্তরাদষ্ট্রর দপ্রডসদিন্ট এেং অনযানয ডেডশষ্ট েযডক্তত্বরা। এখাদন এমনডক ১৯৫০-এর 
দশদকর একটি োংকার আদছ, দদশ পরমাণ ুিামোর ডশকার িদে  ুক্তরাদষ্ট্রর কংদগ্রসদক 
জােগা কদর দদওোর অডভপ্রাদে এটা োনাদনা িদেডছে। এখন জনসমদে প্রকাশ করা 
এই োংকার এখন অডতডথরা ঘুদর দদখদত পাদরন, এখাদন স্পা দসো ডনদত পাদরন এেং 
নথি পারোর দিাঁদট দদখদত পাদরন, দ খাদন দমানাদকার ডপ্রদেস দগ্রদসর (ড ডন একদা 
এখাদন দথদকদছন) দপাদরি ট দদদখ তারা মুগ্ধ িদেন। 

 

উইন্ডসদরর ডিউক ও িাদিসসি েহু খযাডতমান তারকা দথদকদছন ডগ্রনডব্রোর ডরসদটি ।                   
(দোোক িাদেডর/ডিদেটিভ কমনস) 

মেসন মেসে েসুরাটা 

কাস ডসডনক দরইেদরাি দস্টট পাদকি  ডগদে োষ্পিাডেত একটা দসকাদের দরদপ দিদপ 
েসুন এেং েল্ড নে (ওদেস্ট ভাডজি ডনোর তৃতীে-সদেিাচ্চ ডশখর) সি ডেডস্তনি েুদনা 
এোকা ঘুদর দেড়ান।  

http://www.greenbrier.com/
http://www.cassrailroad.com/


 

কাস ডসডনক দরইেদরাি দস্টট পাদকি  একটা োাঁক ঘুরদছ দরদনর ইডিন।                              
(স্বত্ত্ব: নযাশনাে ডজওগ্রাডফক ডিদেটিভ/অযারাডম স্টক ফদটা) 

োটির িলায় 

দকাটি দকাটি েছর আদগ ততডর িওো দসদনকা গুিা দমদে ধরদে স্টযাোকটাইট, 
স্টযাোগমাইট এেং অনযানয পাথুদর গড়দনর এক পরাোস্তে ভূগভি স্ত জগত। ঝকঝদক 
আদোডকত িাাঁটাপথ এেং িাত-দরডেং প িটকদদর সািা য করদে।  

 

দসদনকা কযাভাদনির দভতদর একটি দগাদোকধাাঁধামে গুিা দথদক দঘারাদো পথ িদে দগদছ আদরক গুিাে।        
(ফদরস্ট ওোন্ডার/ডিদেটিভ কমনস) 

http://gotowv.com/company/seneca-caverns-company/


স্বসগের কাছাকাতছ 

অঙ্গরাদজযর অনযতম জনডপ্রে গন্তেয ব্ল্যাকওোটার ফেস দস্টট পাকি । দোটিং করা, মাছ 
ধরা আর সাাঁতার কাটার জনয আদশি জােগা। িাাঁটা পথ ধদর জেপ্রপাত প িন্ত িদে 
 াওো  াে।  

 

ব্ল্যাকওোটার ফেস দস্টট পাদকি  গডড়দে নামা জেপ্রপাত। দশিনাথীদদর জনয োনাদনা প্লাটফমি দথদক দতাো ছডে।    
(দব্ল্ক এভাদরট/ডিদেটিভ কমনস) 

  

ওদেস্ট ভাডজি ডনো এেং  ুক্তরাদষ্ট্রর োডক ৪৯ অঙ্গরাজয সপদকি  আদরা জানুন। দেড়াদত 
আসার জদনয ডভসা দরকার িদে ডকভাদে তা পাদেন এইখাদন েো আদছ।    

 

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

