আর্ভ িং গৃহ পরিদর্ভণ
আর্ভ িং গৃহহ স্বাগতম।এই বারিটি Lower Mainland er সবহে পুিহ া বারি!
আর্ভ িং গৃহ ১৮৬৫ সাহে র রমভত হয় আি ১৯৫০ সাে পর্ভন্ত আর্ভ িং পরিবাি এ বারিহত অবস্থা
বারিটি র মভাহণ ১০,০০০ ডোি খিে পহিরিে র্া রিে তৎকােী

একজ

কহি।এ

অতযন্ত ধ ী বযরিি বরষভক আয়।

উপর হবরর্ক সমহয় … (check this sentence again. What is the Bangla for gothic revival style?)
কযাহে

উইরেয়াম আর্ভ িং ১৮১৬ সাহে স্কটোহেি আ া , Dumfrieshire (check pronunciation) জন্মগ্রহণ

কহি ।উইরেয়াম ১৫ বিি বয়হস একজ
বয়হসই রতর

ককরব

বােক রহহসহব প্রথমবাি সমুদ্রর্াত্রাহয় র্া । ১৯ বিি

first mate পহদ উন্নীত হ ।দর্ বিি পি রতর

তাাঁি র হজি জাহাহজি কযাহে

হহত সক্ষম

হ , আি ১৮৪৯ সাহে কারেহ ার ভয়াি উহদযহর্ পারি জমা ।
ক্রহম ক্রহম কযাহে
কজ

আর্ভ িং কপাটভেযাে, অহিগা

পর্ভন্ত কপৌিা । আি কসখাহ ই তাাঁি সাহথ তাাঁি স্ত্রী এরেজহবথ

রডক্সহ ি সাক্ষাৎ হয়।১৮৫১ সাহে তাাঁহদি রবহয়ি সমহয় কারি

১৮ বিি বয়স রিে।এই দম্পরতি প্রথম োি সন্তা

আর্ভ িং এি ৩৮ আি এরেজাহবহথি

(জ , কমরি, সুসা ,এবিং এরেজাহবথ) অহিগহ ই জন্মো্

কহি ।১৮৫৯ সাহে তাাঁিা র্হটারিয়ায় েহে আহস ; এখাহ ই তাহদি পঞ্চম সন্তাহ ি (ক রে) জন্ম হয়। (the
rest of the paragraph needs some bangla word searching for translation). কযাহে
জরিতহদি কেসাি

দী পর্ভন্ত পযাহডেোরেত ক ৌকায় র িাপহদি কপৌহি কদ

আর্ভ িং স্বণভখর ি সাহথ

এবিং রবর মহয় প্রেু ি ধ -সম্পদ

ো্ কহি ।
Double র উহমার য়ায় আক্রান্ত হহয় ১৮৭২ সাহে ৫৬ বিি বয়হস কযাহে

আর্ভ িং মৃতুযবিণ কহি । তাাঁি

রবধবা স্ত্রী এরেজহবথ কিহেমহয়হদি মা ষ
ু কিহত আহিা ১৩ বিি এ বারিহতই িহয় র্া ।এিপি ১৮৮৫
সাহে এরেজহবথ তাাঁি র হজি কদর্ কপাটভেযাে, অহিগহ ই র হি র্া ।১৮৭২ সাহে কযাহে
পুত্রসন্তা

জ

১৭ বিি বয়হস তাাঁি রপতাি বযবসাহয়ি হাে ধহি ।জ

রবহয় কহি । তাাঁহদি রত টি সন্তা

হয় র্াহদি একজ

আর্ভ িং এি একমাত্র

আর্ভ িং ১৮৮৩ সাহে কজ

মা হিাহক

উইরেয়াম আহেকজাোি প্রথম রবশ্বর্ুহেি সমহয়

১৮১৬ সাহে আেবাটভ, Somme (check pronunciation) র হত হ । তাাঁি মৃতুযি সাহথ সাহথ আর্ভ িং পরিবাহিি
পপরত্রক ধািাি অবসা

ঘহট।

কমরি আর্ভ িং ১৮৭৪ সাহে টমাস োর্াি রিগস কক রবহয় কহি । ১৮৮০ ি দর্হক রতর
তত্ত্বাবধাহ
পাে

এক র োহম আর্ভ িং গৃহ রকহ

ক

।রিগস দম্পরত তাহদি

য়জ

তাাঁি ্াই জহ ি

সন্তা হক এ বারিহতই োে -

কহি ।তাাঁহদি সবভকর ষ্ঠ দুই ক যা, াওরম এবিং মা এ
ু ো (check pronunciation), আজীব

কুমািী (is

obibahito a better word?) কথহক র্া । ১৯৫০ সাহে কপৌিস্াি (what is the bangla for city? Does city
mean municipality here?) কাহি এ বারিটি জাদুঘি রহসাহব রবরক্র কহি কদবাি আগ পর্ভন্ত তািা এখাহ ই
বসবাস কহি ।

কিাট (see bangla for parlour)
বারিহত ঢু কহতই আপ াি হাহতি ডা রদহক পিহব ... ।েক্ষয কিহব

ঘিটি কবর্ জমকাহো 9find a better

bangla)। গুরুত্বপূণভ বযরিহদি আ ষ্ঠ
ু ার ক আরতহথয়তায় বযবরিত হত এ ঘিটি (find better expression for
the sentence)। পারিবারিক িরব আি পরিবাহিি সবহে দামী আসবাবপত্র রদহয় সাজাহ া হত ঘিটিহক ।খুব
সম্ভবত বাচ্চাহদি অ ঘহি ঢু কহত বািণ রিে আি কবরর্ি্াগ সমহয়ই ঘিটি বন্ধ থাকত।

ায়ািহেহসি (find Bengali) উপহি িাখা িরবটি কযাহে
আর্ভ িং এি কমহয় কমরি রিগহসি রবহয়ি িরব। কযাহে
ায়ািহেহসি ডা রদহকি কদয়াহে ঝু েহি কযাহে

উইরেয়াম আর্ভ িং এি.তাি বাাঁরদহকি িরবটি কযাহে
আর্ভ িং এি ডা রদহকি িরবহত টমাস েযার্াি রিগস।

এবিং কবগম আর্ভ িং এি রবহয়ি িরব, তাহদি কিহে জ

আর্ভ িং এি িরব, আি কবগম আর্ভ িং এি সাহথ তাি োি কমহয়ি িরব। আি
িরবহত আপ ািা টমাস এে কমরি রিগসহক তাহদি

রিগস পরিবাি র্খ

য়জ

ায়ািহেহসি বাাঁরদহকি কদয়াহেি

সন্তাহ ি সাহথ কদখহত পাহব ।

প্রথম এ বারিহত থাকহত আহস , তখ

এি কদয়াে োস্টাি (find Bengali) কিা রিে.

১৮৮৭ সাহে কমরি রিগস বারিটি সিংস্কাি কিাি আহগ এখাহ

ককাহ া ওয়ােহপপাি (find Bengali) রিে া।

এই ওয়ােহপপািটি রকন্তু আসে (find a better word for original), কসই ১৮৮৭ সাহেি।এই ঘহিি কবরর্ি্াগ
আসবাবপত্রই আর্ভ িং এবিং রিগস পরিবাহিি আসে আসবাবপত্র; এম রক ঘহিি গারেোটিও কসই ১৮৮৭
সাহেি।

Find Bengali for artefacts.
কসা া এবিং তাি সাহথি মা া সই

দুটি

সবুজ কেয়াি কবগম এরেজাহবথ আর্ভ িং তাি বাহপি বারি কথহক

এহ রিহে । করথত আহি কর্ এগুহো রমহসৌরি কথহক ওহিগ

কেইে রদহয় ওয়াগহ

কহি কপাটভেযাহে আ া

হহয়রিে ১৮৫০ অথবা ১৮৫২ সাহে। কসা াটি অশ্বভহিাম রদহয় স্টার িং কিা, বসহে কখাো োহগ।chairs ere
recovered – from where?
আসবাবগুহো খাহটা, কািণ িা ী র্হটারিয়াি উচ্চতা রিে ৪ ু ট ১০ইরঞ্চ এবিং রতর

র হজি জ য মা া সই

আসবাব পিন্দ কিহত । আি কর্হহতু িা ীি রুরেই রিে কসিা রুরে, তাই সবাই তাাঁহকই অ ক
ু িণ কিত.
সবুজ কেয়ািদুটি রিগস পরিবাহিি (brigs or dixion?)। েক্ষয কিহব , মরহোহদি কেয়াহি ককাহ া হাতে ক ই.
কস সমহয় মরহোহদি েম্বা স্কাটভ এম ্াহব পিা র য়ম রিে কর্

বসহেও তাাঁহদি পাহয়ি কগািারে কদখা

র্ায়. তাই কেয়াি এম ্াহব বা াহ া হত কর্

েম্বা স্কাহটভ তা কঢহক র্ায়.

কেয়াহিি সামহ ই কমহঝহত িাখা জেহেৌরক কর্

পা ঠাো কমহঝহত কেহগ

bangla) রিে া।

া

া কর্. কস সময় insulation (find

কদয়াহে টাঙাহ া কুাঁ হিঘহিি (find better word for cottage) রেত্রকমভটি কযাহে

রবরিয়াম আর্ভ িং এি কমহয়

ক রেি কিা.
বি পােভাি

কিাট পােভাহিি ঠিক উহটারদহকই বি পােভাি। এ ঘিটিহক পবঠকঘি বো হত. (what is the difference
between drawing rrom and living room?)এ ঘহি কম আ ষ্ঠ
ু ার ক, কর্ম
সবাই জহিা হত. মরহোিা এখাহ
কমহয়িা এখাহ

বহসই

পারিবারিক স্াি মত কাহজ

বহস তাাঁহদি পবকারেক ো- াস্তা কখহত , বাচ্চািা তাহদি গাহ ি েেভা আি

া ািকম কসোই-ক ািাই রর্খত। এ ঘিটিহতই প্ররত িরববাি রবহকহে অরিবাি সবাই

জহিা হত. বিিা প র্হ্াজহ ি পি অথবা রগজভা কথহক ক িাি পি এখাহ
কহি , কর্ম

বহসই

া া রবহ াদ মূেক কাজ

রপয়াহ া বাজাহ া।

কর্ম টা আহগই বহেরি, এ ঘহিহি ওয়ােহপপাি এবিং গারেো কসই ১৮৮৭ সাহেি পুিহ া। এি আহগ কদয়াহে
ককবে োস্টাি রিে. রসরেিং কঘাঁহষ কর্ দরিি (Bengali for hawser rope?)
কযাহে

আর্ভ িং এি ক ৌপহথ বার হজযি সময়হক স্মিণ কহি.

ককাহ া সহন্দহ ক ই কর্ এ ঘিটিহতই ১৮৭২ সাহে কযাহে
আি

কর্া কিা হহয়হি, তা কিা হহয়হি

আর্ভ িং এি কর্ষকৃ হতযি অ ষ্ঠ
ু া

হহয়রিে। মা এ
ু ো

াওরম এ ঘহিই রপয়াহ া বাজাহ া কর্খাহত ।

ায়ািহেহসি উপহি কর্ রবর্াে কসা ােী আয় াটা টমাস এবিং কমরিি
১৮৮৪ সাহে কমরি তাাঁি রবধবা মাহয়ি কাি কথহক এ বারিটি রকহ
আয় াটিও এখাহ

১৮৭৪ সাহেি রবহয়ি উপহাি। রকন্তু
র হয় এখাহ

থাকহত আসাি আহগ

রিে া।

কসা ায় িাখা পুতুেটি িরববািীয় পুতুে। পুতুেটিি মাথা পহসভরেহ ি আি পুতুেটিি ... (bangla for porcelain
and lower arms) পুতুহেি

াম িরববািীয় পুতুে হবাি কািণ খুব সম্ভবত কর্ বাচ্চ্চ্চািা এই পুতুে র হয়

ককবে িরববাহিই কখেহত পািত।
সম্মূখ (check spelling) Hall (find Bangla)/প্রধান প্রবেশপথ
এখাবন যে ceiling (find Bangla) রবেবে তার উচ্চতা ১২ ফু ট আর সসসিঁ িটি ২৩ ধাপসম্পন্ন (আজবের ৮ ফু ট সসস িংটির
রবেবে ১৩টি ধাপ)। সসস িং এর েৃহদাোর পদোেৃ ত (find Bengali for Medallion) নেশাটি এ োসির সেবশষ
বেসশষ্ট (find benglai for custom feature)। নেশার সেবশষ োিঁটাগাে েযাবেন আরস িং এর স্কটিশ
ঐসতবহযর প্রতীে আর যগা াপফু

যপাটট যাবের েথা মবন েসরবে যদে যেখাবন েযাবেন আরস িং এর সাবথ তািঁর

েধূর প্রথম সাক্ষাৎ হবেসে । হ ওবের গাস চা আর ওো বপপার ১৯৫৩ সাব
সনোসবে জাদুঘবর পসরণত েরা হে।

াগাবনা হে েখন আরস িং

এসদে সদবে উপরত াে উঠু ন
সশশুঘর
এই ঘরটি খুে সম্ভেত সশশুঘর সহবসবে েযেহৃত হবতা। োচ্চারা েি হবে যগব

ঘরটি সাধারণ যশাোর ঘবরই

পসরণত হওোর েথা।সিগস পসরোর এ োসিবত অেস্থানো ীন এেজন আোসসে আো যরবখসেব ন। খুে
সম্ভে, তাবদর আো এ ঘবরই ঘুমাবতন।
Artefacts(find Bangla) প্রসবে
হাল্কারবের আসোেগুব া সিগস পসরোবরর। অদ্ভু ত আেৃ সতর যেতস টি আসব

এেটি যপো া ো যেউ অসুস্থ

শরীবর েযেহার েরবত পারবতা। যপো ার হাত টি যে পাবশ, তাবত অসুস্থ েযসি যশাো অেস্থা যথবে না
উবঠই যপো ার নব র মাধযবম ওষুধ যসেন েরবত পারবতন।
সেোনার পাবশর যদোব র েসেটি রানী স বটাসরোর েখন সতসন চার েেবরর রাজকুমারী স বটাসরো সেব ন।

From a painting in the Dulwich Gallery, London, England. (so, is it not original?) েবনর ডা উইচ
(check pronunciation) যগ াসরর এেটি সচত্রেমট যথবে যনওো।
োপবির আ মাসরর উপর রাখা নী
আবে। যমামোসত পুবরাপুসর গব

যোত টি আসব

এেটি বনশোসত। যোতব র য তবর এেটি যমামোসত

োওোর পর েসদ ঘুম না আবস, তবে তা দুসিন্তার সেষে।(not an

accurate tranlation!)
সেোনার পাবের োবে যচোবর েসা পুতু টি ১৮৯৮ সাব র অসিোে যথবে যেিঁবচ োে।পুতু টি য ক্সী
ইউবেবনর (check pronunciation of ewen)। ১৮৯৮ সাব র সেশা

অসিোবের আবগ তািঁর পাসরোসরে

োসিবত যচোবর রাখা এই পুতু টির এেটি েসে আবে।

প্রধান শেনেক্ষ
যে েসনর সদবে োোর ওবঠ যদন পাবশই রবেবে প্রধান শেনেক্ষ। েযাবেন এেিং যেগম আরস িং এ ঘবরই
থােবতন। এ ঘবরর েবেেটি মূ

পাসরোসরে আসোে োর মবধয রবেবে এই খাট, এই দুটি যচোর আর

মমটর পাথবরর সশবরা াগসেসশষ্ট এই োপবির আ মাসর। যেবহতু এই োসিটি প্রোহমান পাসন সরেরাবহর আবগ
সনসমটত হবেসে , তাই

ক্ষয েরবেন যে এ ঘবর েবেেটি পাসনর জগ আর হাতমুখ যধাোর গাম া রবেবে।

ঘবর আবরা রবেবে এেটি মূত্রদাসন ো যেে

রাবতর যে াবতই েযেহার েরা হবতা েখন সেনা প্রচে ঠাোে

আর অন্ধোবর োসির োইবর োওো যেবতানা। আবরা

ক্ষয েরবেন যে এই ঘবরর স তবরর দরজা সদবেই

ঠিে পাবশর সশশুেবক্ষ োওো োে। ধারণা েরা হে যে ঘবরর স তবরর এই দরজাটি োসি সনমটাবণর পবর
সিংবোজন েরা হে। তার(which – the assumption?)এেটা োরণ হব া এ ঘবরর যদউসির োঠাবমা আর
পার্শ্টেতী প্রবোবের োঠাবমা এে নে। ঢা াই য াহার যোট্ট চু ল্লীটি এ ঘবরর মূ
শীতোব

আসোবের এেটি ো

ঘরটিবে উষ্ণ রাখবতা। খুে সম্ভে প্রবতযেটি সোর ঘবরই এেটি েবর এমন চু ল্লী থােবতা।

স বটাসরোন আমব র োসিবত যদো
জােগাও

প্রবোে সাধারণত থােবতা না তার োরণ এগুব া সনমটাবণ অবনে

াগবতা, আর অবনে খরচও পিবতা। সেন্তু এই োসির প্রাে প্রসতটি ঘবরই যদো

তাবত প্রমাণ

হে যে আরস িং পসরোর েবথষ্ট ধনীই সে ।

প্রবোষ্ট রবেবে।

