!কটলs ইয়াড%
!কটলs ইয়াড%- এ আপনােক sাগতম
হাউজ এবং গ"ালািরgেলােত pেবশ ি"।
!কােনা িটিকট ছাড়াই আপিন ক"ােফ,
এডুেকশন উইং এবং গ"ালাির পিরদশ&ন
করেত পারেবন। হাউেজ pেবেশর জন#
অngহ কের তথ# !ডs !থেক একিট
িটিকট বুক কrন অথবা আপিন যিদ
ই"টারেনেটর মাধ$েম অgীম িটিকট বুক
কের থােকন তাহেল এখান !থেক
আপনার িটিকট সংgহ কrন। হাউেজ
pেবেশর সব#েশষ সময় িবকাল ৪: ৩০
টা।

আমরা ৫ পাউ$ড দান করার জন# বিল।
আপনার দান সরাসির এই হাউজ ও এর
সংgহশালার রkণােবkণ এবং sানীয় sুল
ও কিমউিনিটেত আমােদর কােজর জন#
ব"য় করা হয়।
এখােন !কটলs ইয়াড% ও এর pিত$াতা
িজম এড সmেক% িকছু তথ# !দয়া হেলা।
এছাড়া আপনার পিরদশ&নেক সহজ করেত
pেবশ িবষয়ক িকছু তথ#ও এখােন
রেয়েছ।
!কটলs ইয়াড%

১৯৫৭ সােল এইচ. এস. (িজম) এড এবং
তার stী !হেলন, !কটলস ইয়াড% নােম
পিরিচত তােদর বািড়িটেক ছাt ও
জনসাধারেণর জন# উnুk কের !দন।
pিতিট কেk এড তার grtপূণ' িবংশ
শতাbীর িশlসংgহ এবং আসবাব,
!টkটাইল, !পাড়ামািটর dব#ািদ, pাকৃিতক

িনদশ%নসমূহ অত#n যেtর সােথ gিছেয়
!রেখিছেলন।
১৯৬৬ সােল !কটলs ইয়াড% নােমর
বািড়িটেক ক"ািm#জ িব#িবদ%ালেয়র কােছ
দান করা হয়। পরবত%ীেত ১৯৭০ সােল
sপিত !লসিল মািট%ন ও !ডিভড ওয়াস%,
বািড়িটর একিট আধুিনক সmpসািরত ভবন
sাপন কেরন। এর ফেল সংgহশালার জন#
িনধ$ািরত জায়গার পিরমান !বেড় িdgন হয়
এবং অsায়ী pদশ$নীর জন# িতনিট !ছােটা
গ"ালারীও pিত$া করা হয়। ১৯৭৩ সােল
এড দmিত !কটলs ইয়াড% ত"াগ কেরন
এবং অবসরযাপন করেত এিডনবারায়
চেল যান। একিট নতুন এডুেকশন উইং
sাপেনর জন# ২০০৪ সােল !জিম !ফাবাট&
আিক$েটks-!ক বাছাই করা হয়। ২০১২
সােল ঐ pকlিটেত নতুন গ"ালাির,
একিট ক"ােফ এবং !দাকান সংেযাজেনর
জন# একিট সংেশাধনী !তির করা হয়। এই
িনম$ান pকেlর জন# ২০১৫ সােল
হাউজিট বn রাখা হয় এবং ২০১৮ সােলর
১০ই !ফbrয়ারী হাউজিট আবােরা উnুk
কের !দয়া হয়।
!কটলs ইয়ােড& সারাবছর ধের আধুিনক
এবং সমসামিয়ক িশেlর pদশ#নীসহ
িবিভn অn#ান ও কায$kম পিরচািলত হয়।
িজম এড !যমনিট !চেয়িছেলন, বািড়িট
এখেনা !তমনই অnেpরণা ও
সৃজনশীলতার sান হেয়ই আেছ।
pদশ$নীর িশl সংgহgেলা সmিক%ত তথ#
িনেয় এ গাইড টু দা হাউজ নােম একিট
বই ইংেরিজেত pকািশত হয়। তথ# !ডs
অথবা !দাকােন বইিট িকনেত পাওযা
যাে$। মূল$ ৬ পাউ$ড।
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িজম এড

িজম এড (১৮৯৫ - ১৯৯০) িছেলন
একাধাের একজন !লখক, িকউেরটর এবং
িশlীেদর বnু ও সমথ$ক। এড বড় হন
কািড%েফর কাছাকািছ এবং sুেল !গেছন
ক"ািm#েজ। অl বয়স !থেকই তার মেধ$
িশেlর gনgািহতা বাড়েত থােক। ১৯১৩
সােল এড এর পিরচয় হয় !হেলন !"াপএর সােথ এবং ১৯২১ সােল তারা িবেয়
কেরন। ১৯১৪ সােল যুেdর pাdভ%ােবর
পর এড সাউথ ওেয়লs এর সীমােn
একজন অিফসােরর দািয়t পালন কেরন।
যুেdর পিরখায় অবsােনর অিভjতা তার
দৃি$ভŋীেত গভীর pভাব !ফেল।
আট# sুেল একবছর পড়ার পর িশlী
হওয়ার িসdাn বািতল কের এড !টট
গ"ালারীেত !যাগ !দন এবং ১৯২২ !থেক
১৯৩৬ সাল পয#n !সখােন িকউেরটর
িহেসেব কাজ কেরন। এই দীঘ$ সমেয় !বন
ও উইিনে&ড িনেকালসন, !হনির মুর এবং
অন#ান" grtপূণ' বৃিটশ িশlীর সােথ
তার সখ#তা গেড় ওেঠ। এছাড়া !টট
ব"বসার কােজ প"ািরস !মেনর সময় িতিন
অেনক আnজ$ািতক অgনী িশlীর সােথ
পিরিচত হন যােদর মেধ$ আেছন
কনs$ানিটন bাŋuশ, !হায়ান িমেরা,
!নায়াম গােবা pমূখ। এসব িশlী,
যােদরেক এড এসময় জয় কের
িনেয়িছেলন, তােদর িশlসমূহ !কটলs
ইয়ােড&র মূল সংgেহ পিরনত হয়।
এছাড়াও ১৯২৭ সােল ফরাসী িশlী
!হনরী !গায়ািডেয়র !bেজsা’র (১৮৯১১৯১৫) এেsট িকেন !নন এড।
িবশ বছর ধের তানিজেয়র এবং !ােn
িবেদশযাপন এবং আেমিরকা জুেড় বkৃতা

িদেয় !বড়ােনার পর, এড তার
সংgহgেলার জন# একিট sায়ী জায়গা
খুঁজেত !r কেরন। িতিন ক"ািm#েজ আেসন
এবং চারিট ভাŋা-!চারা কেটেজর একিট
!টেরস !কেনন !যgেলােক পের !কটলs
ইয়ােড& rপাnর করা হয়।
এড !কটলs ইয়াড% pিত$া !r কেরন
এইভােব - “আিম !য !সৗnেয'র মােঝ
বাস করেত চাই তা !হাক এইরকম !যন
pিতিট কেk িবরাজ কের একিট শাn আর
সাধারণ মম"sশ"ী আবহ।” িতিন আশা
কেরিছেলন !য এটা হেব “একিট জীবn
sান !যখােন িশlকম& পােব এমন একিট
বাসsান যা যাdঘেরর বৃহtর কেঠারতার
িশকার হেব না...”
pেবশ

!কটলs ইয়ােড&র !বশীরভাগ sানই
hইলেচয়ার ব"বহারকারীর জন# উপযুk।
তেব মুল বািড়িট এবং ক"ােফর সেব$াt
hইলেচয়ােরর জন# উপযুk নয়। তথ#
!ডs ও অn#ান আেয়াজেনর sানgেলােত
িহয়ািরং লুপ লাগােনা রেয়েছ।
hইলেচয়ােরর উপযুk টয়েলট রেয়েছ।
অিধকাংশ pদশ$নীেত আংিশক
দৃি$pিতবnী ও তােদর সŋীেদর জন#
আমরা sশ#মূলক টু#েরর ব"বsা কের
থািক। pদশ$নীর !যসব জায়গাgেলা
pেবশেযাগ( নয় !সgেলা slৈদঘ& িফেlর
মাধ$েম !দখা যায়। হাউজিটর একিট
ভাচু%য়াল টু#রও রেয়েছ যা একিট
আইপ$ােড এবং আমােদর ওেয়বসাইেট
!দখা সmব। আপনার !কােনা সহায়তা
দরকার হেল অngহ কের কম#চারীেদরেক
িজjাসা কrন।

