
  বববললবগনবর পততলরবলধর জবদদঘর

 ইইলরতজ ভবষব

পততলরবধ হলললো ইউলরলোপপীয় ইততিহলোস তচিতহহ্নিতি করলোর একতটি জতটিল তবিষয় এবিবং একই সমলয়, সমসলোমতয়ক EU দদেশগুলললোর সলোধলোরণ গণতিলোতননরক যলোত্রলোলক
ব্যলোখ্যলো কলর।দ'তটি তবিশ্বি যযলদধর মধ্যবিতিরপী সমলয় সলোরলো ইউলরলোলপ ফ্যলোতসবিলোদে একতটি ভয়লোহ্নিক হুমতক হলয় ওলঠ। অতধককৃতি সকল জলোততির মলধ্য স্বিতিতঃসসসস্ফূতিরভলোলবি
এবিবং সবংগতঠতি উপলোলয় এমহ্নিভলোলবি প্রততিলরলোধ গলড়ড় উলঠ যলো শুধযমলোত্র অলস্নরর মলোধ্যলম লড়ড়লোইলয় পতরণতি হয়তহ্নি, বিরবং তিলো পতরণতি হয় মলোনয করলতি অস্বিপীকলোলর;
রলোজনহ্নিততিক বিলো  জলোততিগতি কলোরলণ  যলোরলো  তহ্নিগ কৃহপীতি  হলয়লছে তিলোলদের  সলোলথে  সবংহততি  প্রকলোলশ এবিবং  তিলোলদের  সহলোয়তিলো  করলোয়;  এবিবং  যযলদধ  জতড়ড়তি  গণতিলোতননরক
দদেশগুলললোলক সমথেরহ্নি প্রদেলোলহ্নি। কলঠলোর দেমহ্নি ও সননরলোস সলত্নবিও বিতধরতি হলোলর প্রততিলরলোধ ছেতড়ড়লয় পলড়ড়।
দবিলোলললোগহ্নিলো  দপপৌরসভলোর  মলোতলকলোহ্নিলোধপীহ্নি  জলোদঘর, "S.Mattia"  পযলরলোলহ্নিলো  আশ্রম  কমলপ্ললকস  অবিতস্থেতি।এটিলো  দবিলোলললোগহ্নিলো  শহর  এবিবং  ইতিলোতললতি
ফ্যলোতসবিলোদে তবিলরলোধপী ও প্রততিলরলোধ সবংক্রলোনতি তবিতভনহ্নি উপকরণ (হ্নিতথেপত্র, ছেতবি, দপলোসলোর, মলোতলটিতমতড়য়লো পণ্য) সবংরতক্ষিতি আলছে।

জবদদঘর পতরচিলোতলতি হয়       ইনতটতটউট ফর তহলসবতর অঅবন বমলমবতরস অফ '900 "parri "    অফ এলমতলয়ব রমবগনব দবরব, যলো একই
কমলপ্ললকস অবিতস্থেতি।ইহ্নিতসতটিউটিতটি জলোদঘলর ও গ্রনথেলোগলোলর আলয়লোতজতি এর অতড়ও তভজযয়লোল এবিবং তশক্ষিলোমসলক দসকশলহ্নি অহ্নিযতষ্ঠিতি সলোবংস্ককৃ ততিক কলোযরক্রলমর
দেলোতয়ত্বিপ্রলোপ্তি। এতটি গলবিষণলো ও সলোবংস্ককৃ ততিক প্রচিলোলরর ববিজলোতহ্নিক কলোযরকললোলপও জতড়ড়তি।

  আমবলদর পতরলষববসমমহ (আসহ্নি-সবংরক্ষিলণর তভতত্তিলতি)

- তহ্নিলদেরতশতি ভ্রমণ

- তশক্ষিলোমসলক গলবিষণলোগলোর

- গমহ্নিপলথের বিলোইলর,

- অস্থেলোয়পী প্রদেশরহ্নিপী

- সভলো এবিবং দসতমহ্নিলোর

- সমতনবিতি গমহ্নিপথে (গ্রনথেলোগলোর, আকরলোইভ এবিবং তভতড়ও ললোইলব্ররপী)

 

 জবদদঘলরর পতরকলনব

- কক্ষি 1: প্রততিলরলোধ করলোর আলগ ফ্যলোতসবিলোদে তবিলরলোধপী।ইতিলোতললতি ফ্যলোতসবিলোলদের তবিলরলোধ, সসযলোতহ্নিশ গ কৃহযযলদধ ইতিলোতলর ফ্যলোতসবিলোদে তবিলরলোধপীলদের তহ্নিপপীড়ড়হ্নি ও
অবংশগ্রহণ

- কক্ষি 2: দবিলোলললোগহ্নিলোলতি যযদধ এবিবং প্রততিলরলোধ।দসলপ্টেম্বির 8, 1943 এবিবং মযতক্তিযযলদধর মধ্যকলোর 20 মলোলসর সময় বদেহ্নিতনদেহ্নি জপীবিহ্নি

- কক্ষি 3: কমর প্রততিলরলোধ।দবিলোলললোগহ্নিলো এললোকলোয় প্রধলোহ্নি চিতরত্র, দসতটিবংস এবিবং প্রততিলরলোলধর পযরলোয়

- কক্ষি 4: তভতড়ও / ক্যলোলমরলো: মলোতলটিতমতড়য়লো পরপীক্ষিলোগলোর

- কক্ষি 5: প্রততিলরলোধ-পরবিতিরপী সময়।একতটি আদেলশরর জপীবিহ্নিচিক্র এবিবং সকৃততি তহ্নিমরলোণ

 

সসকবলরবতক: মযক্তি

  পততবনসলদর জনঅ পলবশপথ: Sant' Isaia 16/a, দবিলোলললোগহ্নিলোর মলোধ্যলম

  বখবলব থবকবর সময়সমচস: দসলোমবিলোর দথেলক শুক্রবিলোর: তবিলকল  3.30-6.30 টিলো  (শুধযমলোত্র সবংগতঠতি ভ্রমণ এবিবং স্কয ল দেললর জনয আসহ্নি-
সবংরক্ষিলণর উপর তভতত্তি কলর সকলোলল দখলোললো) , শতহ্নিবিলোর সকলোল 10 টিলো দথেলক দপযর 1 টিলো।

অনযলকলোলহ্নিলোভলোলবি দঘলোতষতি তিথ্য ছেলোড়ড়লো, রতবিবিলোর এবিবং অনযলোনয সরকলোরপী ছেযতটির তদেহ্নি বিনধ থেলোলক।

দটিতললস্ফূলোহ্নি 39 051.3397231 39 051 3397211, ই-দমইল:

info@museodellaresistenzadibologna.it

Museo della Resistenza di Bologna - Sant'Isaia, 18-20 - 40123 দবিলোলললোগহ্নিলোর মলোধ্যলম
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