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১. ইন্টার গ্যালাকফটক স্পপসফশপ 
ইন্টার গ্যালাকটিক স্পেসটিপগুটলর পটরচালনা নীটিমালায় টিনটি না-সূচক সাবধান বাণী 
আছে। স্পেসটিছপর কযাছেনছক এই টিন না স্পমছন চলছি হছব। 
  
১. স্পেসটিপ কখছনা টনউট্রন স্টাছরর বলছয়র স্পেির টিছয় যাছব না। 
  
২. ব্ল্যাকছহাছলর বলছয়র টেির টিছয় যাছব না। 
  
৩. অঁহক স্পগ্াষ্ঠীর সীমানার কাোকাটে যাছব না। েুলক্রছম যটি চছল যায়। অটি দ্রুি স্পবর 
হছয় আসছব। 
  
সমসযা হল টনউট্রন স্টার এবং ব্ল্যাকছহাছলর অটিত্ব আছগ্োছগ্ স্পির পাওয়া যায়। সময় 
মছিা বযবস্থা স্পনয়া যায়। টকন্তু অঁহকছির বযাপার সমূ্পণণ টেন্ন। আছগ্োছগ্ িাছির উপটস্থটি 
জানার স্পকান উপায় স্পনই। 
  
অথচ অঁহকরা মহািূছনযর বুটিমান প্রাণীছির মছধয সবছচ িয়ালু। টবপিগ্রি মহািূনযযাছনর 
সাহাছযযর জছনয অটি বযি। িাছির কমণক্ষমিাও অসাধারণ। স্পয স্পকান যন্ত্াংি িারা অটি 
দ্রুি টিক করছি পাছর। এই অনন্ত মহাটবছের স্পয স্পকান স্পেণীর প্রাণীর স্পয স্পকান ক্ষটিগ্রি 
অঙ্গপ্রিঙ্গ টিক কছর স্পেলছি পাছর। িারপছরও এছির কাছে যাওয়া সমূ্পণণ টনছেধ। 
এছিরছক ব্ল্যাকছহাল টকংবা টনউট্রন স্টাছরর মিই টবপজ্জনক োবা হয়। 
  
অঁহকছির সম্পছকণ পটরপূণণ স্পকান িথয স্পকাথাও স্পনই। গ্যালাকছিাটপটিয়াছি স্পলখা আছে– 
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অঁহক। 
  
অটি উন্নি বুটিমত্তার প্রাণী। স্পোি স্পোি িছল এরা অনন্ত মহািূছনয স্পেছস স্পবড়ায়। অসংখয 
বাহু টবটিষ্ট প্রাণী। এছির খািযগ্রহণ পিটি অজ্ঞাি। ধারণা করা হয় এরা খািয গ্রহণ কছর 
না। মহাজাগ্টিক টবটকরণ স্পথছক এরা প্রছয়াজনীয় িটি সংগ্রহ কছর। অনয সব বুটিমান 
প্রাণীর সংেিণ এটড়ছয় চলছি চায়। িছব টবপিগ্রি প্রাণীছির সাহাছযয অটি দ্রুি েুছি 
আছস। েগ্ন যন্ত্াংি টিক করা এবং আহি প্রাণীছির টচটকৎসায় এছির িক্ষিা সীমাহীন। 
  
অনয বুটিমান প্রাণীছির কাোকাটে এছল এরা টনছজছির অিৃিয রাখছি পেন্দ কছর। এই 
ক্ষমিা িাছির আছে। িারা স্পিটলপযাটথক মাধযছমও বুটিমান প্রাণীছির সছঙ্গ স্পযাগ্াছযাগ্ 
করছি সক্ষম। আহি বুটিমান প্রাণীছির টচটকৎসা িান কাছল িারা এই ক্ষমিা বযবহার 
কছর আহছির িারীটরক অবস্থার স্পখাঁজখবর স্পনয়। িছব টনছজছির সম্পছকণ টকেুই বছল 
না। 
  
িাছির যাটন্ত্ক স্পকান টকেু স্পনই। কারণ িাছির যছন্ত্র স্পকান প্রছয়াজন স্পনই। মহাকাছির 
এক প্রান্ত স্পথছক আছরক প্রাছন্ত িারা স্পোিােুটি করছি পাছর। 
  
ধারণা করা হছে অহঁকরা অটি িাটন্ত টপ্রয়। টসরাস নক্ষছের গ্রহ টে টির অটি উন্নি প্রাণী 
মায়রাছির একটি িল একবার অঁহকছির লক্ষয কছর আণটবক ব্ল্াস্টার, স্পলজার-টনও ব্ল্াস্টার 
এবং পটজট্রন ব্ল্াস্টার টনছক্ষপ কছর। সরাসটর যুি স্প ােণার মছিা অবস্থা তিটর হয়। এর 
উত্তছর অহঁকরা িাছির যাোপথ স্পথছক সছর যায় এবং িাছির কাছে একটি বািণা পািায়। 
বািণায় বলা হয়– 
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ধ্বংছস আনন্দ স্পনই। 
  
আনন্দ সৃটষ্টছি। 
  
অঁহকছির স্পমাি সংখযা, িাছির জীবনকাল টকংবা বাসস্থান সম্পছকণ টকেুই জানা যায় টন। 
খুব সম্ভব িাছির টনটিণষ্ট স্পকান বাসস্থান স্পনই। িাছির িরীরবৃটত্তয় প্রটক্রয়া এবং তজব 
রসায়ন টবেয়ক স্পকান টকেুই জানা যায় টন। স্পেকছট্রাগ্রাটেছি প্রাপ্ত সামানয িছথয অনুমান 
করা হয় িারা স্পম  সিৃি প্রাণী। িাছির বলয় স্পথছক পর যায়ক্রটমকোছব গ্ামা রটএব এবং 
এক্স রটএবর টবটকরণ হয়। এই টবটকরণ অটনয়টমি বছলই িাছির উপটস্থটি আছগ্ই স্পবাঝা 
যায় না। 
  
গ্যালাকছিাটপটিয়াছি অঁহকছির সম্পছকণ খারাপ টকেু স্পনই। মহাটবছের অনযসব বুটিমান 
প্রাণীছির সছঙ্গই িাছির যুি করা হছয়ছে। িছব িাছির স্থান হছয়ছে স্পরি বুছক। স্পরি 
বুছক নাম ওিার অথণ এছির কাছে যাওয়া অটি টবপজ্জনক। 
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২. স্পপসফশপ ফল-২০১ 
স্পেসটিপ টল-২০১ একটি সাধারণ স্পেটর টিপ। এর কাজ স্পসৌরমণ্ডছলর স্পেিছরর গ্রহ 
এবং উপগ্রহ স্পথছক খটনজ দ্ৰবয মঙ্গল গ্রছহ টনছয় যাওয়া। খটনজ দ্ৰবয প্রটক্রয়াকরণ পিটির 
সব বড় বড় কল-কারখানাই মঙ্গল গ্রছহ করা হছয়ছে। 
  
স্পেসটিপ টল-২০১-এর মাল বহছনর ক্ষমিা অসাধারণ। এর ইটিন। ইছলকট্রন এটমিন 
ইটিন। পুরছনা ধরছনর ইটিন হছলও োটর ইটিন এবং কাযণকর ইটিন। সাধারণি .2c [c 
আছলার গ্টিছবগ্ গ্টিছি চছল। প্রছয়াজছন এই গ্টিছবগ্ বাটড়ছয় .6c পযণন্ত যাওয়া যায়। 
  
টল টসটরছজর স্পেসটিপ পটরচালনার জছনয স্পকান মহাকাি নাটবছকর প্রছয়াজন হয় না। 
সাধারণ এনারটবক স্পরাবি কটম্পউিাছরর সাহাছযয এই কাজ সুন্দরোছব করছি পাছর। 
  
িছব টল টসটরছজর িুির উপছরর নাম্বার টিছপ অবিযই একজন মহাকাি নাটবক লাছগ্। 
কারণ এই টসটরজ তিটর করা হছয়টেল টমটিওছয় গ্যাটলয়াম স্পেিছরর মাইটনং-এর জছনয। 
ইছলকট্রন এটমিন স্পিকছনালটজ োড়াও এই জািীয় মহাকািযাছন হাইপার স্পেস জাছম্পর 
বযবস্থা আছে। িুি টসটরছজর এটি টিিীয় মহািূনযযান। প্রথমটি টল-২০০ মহািূছনয টবধ্বি 
হছয়টেল। টবধ্বি হবার স্পকান কারণ জানা যায় টন। ধারণা করা হয় স্পকান টবটচে কারছণ 
মহািূনযযানটি হাইপার স্পেছস জাম্প স্পিয়। স্পসি স্পকাঅটিণছনি না থাকায় স্পসিা টচরটিছনর 
জছনয। হাটরছয় যায়। 
  
এক হাজার িন গ্যাটলয়াম ধািু টনছয় মহাকািযান টল ২০১ বৃহেটির একটি উপগ্রহ 
স্পথছক মঙ্গছলর টিছক রওনা হছয়ছে। কনছট্রাল পযাছনছল স্পয বছস আছে িার নাম টনম। 
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বয়স মাে ২৭। স্পমছয়টি টিন মাস আছগ্ মহাকাি যান পটরচালনার সাটিণটেছকি স্পপছয়ছে। 
িছব স্পট্রটনং টপটরয়ি এখছনা স্পিে হয় টন। িাছক এক হাজার  ণ্টার একা ফ্লাইং িাইম 
সংগ্রহ করছি হছব। টনম এখন পযণন্ত সংগ্রহ কছরছে িুি একুি  ণ্টা। আজছকর ফ্লাইি 
স্পিে হছল আছরা এগ্াছরা  ণ্টা যুি হছব। 
  
টনছমর স্পচাখ কনছট্রাল পযাছনছলর টিছক। িাটকছয় থাকার স্পকান অথণ হয় না। অছিা পাইলি 
এ স্পিয়া আছে। আর মাে আিটেি টমটনি এগ্াছরা স্পসছকছে স্পস স্পপৌঁছে যাছব মঙ্গছলর 
উপগ্রহ টিছমাছসর পাছি। টেক্সি অরটবি টনছয় অছপক্ষা করছব মঙ্গল অবিরণ অনুমটির 
জছনয। স্পসখাছনও টকেু করছি হছব না। সবই অছিা পিটিছি হছব। এই কাছজর জছনয 
মহাকাি নাটবছকর প্রছয়াজন স্পনই। সাধারণ মাছনর একজন এনারটবক স্পরাবিই যছথষ্ট। 
টনছমর পাছির আসছন স্পয স্পরাবিটি বছস আছে স্পস সাধারণ মাছনর নয়। স্পয স্পকান 
মহাকািযান স্পস চালাছি পাছর। অটি আধুটনক হাইপার িাইোর চালনার িক্ষিাও িার 
আছে। এই এনাছরাটবক স্পরাবছির নাম িৃস। এরা S2 িাইপ স্পরাবি বছলই িাছিরছক 
মানুছের মছিা আলািা আলািা নাম টিছয় সম্মান স্পিখাছনা হয়। 
  
িৃস টনছমর টিছক িাটকছয় টবনীি গ্লায় বলল, টমস কযাছেন আটম টক আপনার িৃটষ্ট 
আকেণণ করছি পাটর? 
  
টনম বলল, টনশ্চয়ই পার। 
  
িৃস বলল, আপটন টক স্পকান অস্বাোটবকিা লক্ষ করছেন? 
  
অস্বাোটবকিািা কী ধরছনর? 
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আমাছির এই মহাকািযাছনর গ্টি .2c থাকার কথা। স্পপ্রাগ্রাম স্পস রকমই করা হছয়ছে। 
আপনার টক মছন হয় না গ্টি বাড়ছে? 
  
টনম টবরি গ্লায় বলল, স্পস রকম মছন হয় না। পিণার টিছক িাটকছয় স্পিখ গ্টি স্পিখাছনা 
আছে। 
  
িৃস বলল, আপটন টক িয়া কছর টেউ োইোছরর টিছক িাকাছবন। স্পয স্পকান িুটি উজ্জ্বল 
িারার টিছক িাকাছলই লক্ষ করছবন আমাছির মহাকাি যাছনর গ্টি 4cর কাোকাটে। 
  
এিা হছিই পাছর না। 
  
আপটন টিকই বছলছেন এিা হছি পাছর না। টকন্তু েুছয়ল কনজামিান স্পরছির টিছক 
িাকাছল আপটন স্পিখছবন আটম যা বলটে িা টিক। 
  
টনম অটি দ্রুি কছয়কটি টরটিং টনল। টরটিং স্পথছক টনটশ্চিোছব টকেু বলা যাছে না। 
েুছয়ল কনজামিান টরটিং .4c গ্টিছবছগ্র কথাই বছল। টকন্তু এই গ্টিছবছগ্ কনছট্রাল 
পযাছনছল লালবাটি জ্বলছব। হাইপার িাইে প্রটক্রয়া কাযণকর হছব। 
  
িৃস বলল, মযািাম আপটন েীি হছবন না। 
  
টনম বলল, আটম েীি স্পিামাছক স্পক বলল? 
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িৃস বলল, মহাকািযাছনর গ্টি এখন .5c, েীি হবার মছিা পটরটস্থটি তিটর হছয়ছে বছলই 
আটম আপনাছক সান্ত্বনা স্পিবার জছনয েীি না হবার জছনয বলটে। 
  
টনম মঙ্গছলর স্পেসটিপ মটনিাটরং স্পসছলর সছঙ্গ স্পযাগ্াছযাছগ্র স্পচষ্টা করল। স্পযাগ্াছযাগ্ করা 
স্পগ্ল না। িৃস বলল, মযািাম স্পকাছনা মহাকািযাছনর গ্টিছবগ্ যটি .5c-র স্পচছয় স্পবটি হছয় 
যায় িখন সমি স্পযাগ্াছযাগ্ বযবস্থা বন্ধ হছয় যায়। 
  
এই িথয আটম জাটন। 
  
আপটন যটি জাছনন িাহছল স্পযাগ্াছযাছগ্র স্পচষ্টা করছেন স্পকন? 
  
িুটম আমাছক কী করছি বলে? 
  
আটম আপনাছক েীি না হবার জছনয বলটে। 
  
একিু আছগ্ই িুটম বছলে েীি হবার মছিা  িনা  ছিছে। 
  
িৃস বলল, আমার ধারণা স্পয সমসযা তিটর হছয়ছে স্পস সমসযা আপনার স্পট্রটনং-এর অংি। 
  
টনম বলল, িার মাছন কী? 
  
স্পট্রইটন নাটবকছির জছনয মাছঝ মাছঝ পটরকটিিোছব সমসযা তিটর করা হয়। স্পিখার জছনয 
এরা সমসযার সমাধান কীোছব কছর। 
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স্পিামার এ রকম মছন হছে? 
  
আটম সম্ভাবনার কথা বলটে। টনটশ্চিোছব টকেু বলা যাছে না। 
  
এই সমসযাটি স্পট্রটনং-এর অংি িার সম্ভাবনা কি? 
  
.30। 
  
বল কী এি কছিা সম্ভাবনা? 
  
টেি পারছসন্ট সম্ভাবনা কম না, টমস কযাছেন। 
  
৭০ পারছসন্ট সম্ভাবনা স্পয এিা বািব সমসযা? 
  
আপটন যথাথণ বছলছেন। মহাকািযাছনর গ্টিছবগ্ স্পবছড়ই চছলছে। স্পট্রটনং-এর সমছয়ও 
গ্টিছবগ্ এি বাড়াছনা হয় না। িাোড়া এিা মাল স্পবাঝই স্পেটর টিপ। 
  
এখন করণীয় কী? 
  
আপটন খুব োল কছরই জাছনন এখন করণীয়। 
  
িারপছরও িুটম আমাছক সাহাযয কছর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । অঁহক । সাম়েন্স ফিকশন সমগ্র 

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূফিপত্র 

 

 

আপটন যটি কুলটকনারা না পান িাহছল ইমাছজণটি ব্রু বািন টিপছবন। ইমাছজণটি বািন 
স্পিপার পর আপনার টকেুই করার থাকছব না। কটম্পউিার টমটিটস আপনার হাি স্পথছক 
টনয়ন্ত্ণ গ্রহণ করছব। স্পোট্ট সমসযা টকন্তু স্পথছকই যাছব টমস কযাছেন। 
  
সমসযা কী? 
  
স্পয সব স্পট্রইটন নাটবক বু বািন স্পিছপ িাছির লাইছসি বাটিল হছয় যায়। িারা আর কখছনা 
আকাছি উড়ছি পারছব না। 
  
আমার কী করা উটচি। 
  
আপনার ইমাছজণটি বািন স্পিপা উটচি। 
  
টনম ইমাছজণটি বািছন চাপ টিল। পযাছনছল সবুজ আছলা জ্বছল উিল। কটম্পউিার টমটিটসর 
ধািব গ্লা স্পিানা স্পগ্ল। 
  
কটম্পউিার টমটিটস বলটে। আটম মহাকািযাছনর কটম্পউিাছরর কাে স্পথছক টনয়ন্ত্ণ গ্রহণ 
কছরটে। আমরা ক্রমবধণমান গ্টিছি এগুটে। অটি দ্রুি ত্বরণ বন্ধ করা প্রছয়াজন। স্পসিা 
করা যাছে না। আয়ন ইটিছনর স্পয ত্রুটি ধরছি স্পপছরটে। স্পসই ক্রটি সারাছনা এই মুহূছিণ 
সম্ভব নয়। 
  
টনম বলল, কটি স্পকন স্পিখা স্পগ্ল। 
  
এই মুহূছিণ বলা সম্ভব হছে না। হাছি সময় স্পনই। 
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িুটম এখন কী টসিান্ত টনছয়ে? 
  
স্পকান টসিান্ত টনছি পারটে না। খুব অি সমছয়ই এই মহাকািযান টবধ্বি হছব। কারণ 
এটি একটি মাল স্পবাঝই কাছগ্ণা।.6e-র গ্টিছবগ্ এ টনছি পারছব না। 
  
আমাছির হাছি কি সময় আছে? 
  
টিন টমটনছিরও কম। 
  
আমার টক টকেু করণীয় আছে? 
  
না। আপটন স্পপাছথল টি ইনছজকিন টনছয়  ুটমছয় পড়ছি পাছরন। মৃিুয হছব  ুছমর মছধয। 
  
টনম িাণ্ডা গ্লায় বলল, অটি সুন্দর প্রিাছবর জছনয ধনযবাি। 
  
টনছমর কথা স্পিে হবার সছঙ্গ সছঙ্গই টবছফারণ হল। েয়াবহ টবছফারণ। 
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৩. অঁহকমদর স্ াট্ট একটা দল 
অঁহকছির স্পোট্ট একিা িল দ্রুি কাজ করছে। িাছির কাজ টযটন িিারক করছেন িাছক 
িারা মহান টিক্ষক নাছম িাকছে। কাছজর প্রটিটি পর যাছয় িারা মহান টিক্ষছকর সছঙ্গ 
কথা বলছে। এমনও হছে এক সছঙ্গ সবাই কথা বলছে। মহান টিক্ষক একই সছঙ্গ সবার 
কথার জবাব টিছেন। 
  
মহান টিক্ষক বলছলন, স্পিামরা টক আনন্দ পাে? 
  
একসছঙ্গ সবাই বলল, আমরা খুবই আনন্দ পাটে। 
  
আমরা স্পকন স্পবঁছচ আটে। 
  
আনছন্দর জছনয স্পবঁছচ আটে। 
  
আমরা স্পকন স্পবঁছচ থাকব? 
  
আনছন্দর জছনয স্পবঁছচ থাকব। 
  
মৃিুয কী? 
  
আনছন্দর সমাটপ্ত। 
  
স্পিামরা স্পয স্পমছয়টির িরীরবৃটত্তয় ক্ষটি টিকিাক করে স্পস স্পকান্ সম্প্রিাছয়র িা টক জাছনা? 
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জাটন মহান টিক্ষক। স্পস মানবসম্প্রিাছয়র। 
  
মানবসম্প্রিাছয়র তবটিষ্টয কী? 
  
তবটিষ্টযহীন একটি সম্প্রিায়। যাছির িরীরবৃটত্তয় কমণকাণ্ড অটি িুবণল। 
  
িুবণল বলে স্পকন? 
  
এরা অটক্সছজন টনেণর একটি প্রাণী। অটক্সছজন একটি োটর গ্যাস। োটর গ্যাস টনেণর প্রাণী 
িুবণল হয়। হাইছরাছজন বা টহটলয়াম টনেণর প্রাণীরা সটিযকার অছথণই বুটিমান। স্পযমন 
আমরা হাইছরাছজন টনেণর। 
  
এর বাইছর কী আছে? 
  
এরা অটি টনম্ন স্পেণীর বুটিহীন প্রাণীছির মছিাই খািয স্পথছক িটি সগ্রহ কছর। কাছজই 
িারা টচন্তা বা টিক্ষার সময় পায় না। িারা িাছির সমছয়র একটি বড় অংি বযয় কছর 
খািয সংগ্রহ, খািয পটরপাক এবং খািয বজণছন। 
  
োল বছলে, এছির আর কী ত্রুটি আছে? 
  
এছির সেযিা যন্ত্টনেণর সেযিা। এরা আমাছির মছিা যন্ত্মুি না। মহান টিক্ষক আপটন 
বছলছেন যন্ত্টনেণর সেযিা টনম্নমাছনর সেযিা। 
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স্পয স্পকান বস্তুর উপর টনেণর সেযিাই টনম্ন সেযিা। এই সিযটি সব সময় মছন রাখছব। 
  
মহান টিক্ষক আমরা মছন রাখব। স্পিামাছির কাছজর অগ্রগ্টি সম্পছকণ বললা। 
  
স্পমছয়টি স্পয যন্ত্ছন কছর এছসছে স্পসটি সমূ্পণণ টিক করা হছয়ছে। যন্ত্যাছনর মূল টিজাইছন 
একটি ক্রটি টেল। আমরা স্পসই ত্রুটিও টিক কছর টিছয়টে। 
  
কাজিা কছর টক আনন্দ স্পপছয়ে। 
  
মহান টিক্ষক খুবই আনন্দ স্পপছয়টে। 
  
স্পমছয়টির অবস্থা কী? 
  
টকেুক্ষছণর মছধযই স্পসও সমূ্পণণ সুস্থ হছয় যাছব। স্পমছয়টির িরীছরর স্পয অংি। অটক্সছজনবাহী 
িরল পটরশুি কছর স্পসই অংিই টবছিেোছব ক্ষটিগ্রি হছয়ছে। বছল সামানয স্পবটি সময় 
আমরা টনছয়টে। িার জছনয আমরা িুুঃটখি মহান টিক্ষক। 
  
কাজিা কছর টক স্পিামরা আনন্দ স্পপছয়ে? 
  
আমরা অিযন্ত আনন্দ স্পপছয়টে। এখন আমরা আপনার টনছিণছির অছপক্ষা করটে। 
  
কী টনছিণি। 
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স্পমছয়টি জ্ঞান টেছর পাবার পর স্পযন অিযন্ত আনন্দ পায় িার জছনয টকেু টক করব? িার 
িরীছরর টকেু পটরবিণন? িার জছনয মঙ্গলময় হয় এমন টকেু পটরবিণন। 
  
অবিযই করছব। আমরা উপকারী সম্প্রিায়। আমাছির কাজ িুবণল সম্প্রিাছয়র উপকার 
করা। িাছির ত্রুটি িূর করা। অটি িুবণল বুটিমত্তার প্রাণীরা টনছজছির ত্রুটি ধরছি পাছর 
না। স্পমছয়টির স্পকান স্পকান ত্রুটি সারাবার কথা োবে? 
  
স্পস মহাকািযান চালক। মাে িুটি হাছি এই জটিল মহাকািযাছনর সমি স্পবািাম এবং 
চছক্রর উপর টনয়ন্ত্ণ থাছক না। আমরা িাছক আছরা বাড়টি িুিা হাি টিছি চাটে। 
  
অটি উত্তম প্রিাব। িাও। 
  
হাছির আঙুছলর সংখযা পাঁচটির জায়গ্ায় িিটি কছর করছি চাটে। 
  
এটিও োল প্রিাব। কছর িাও। 
  
মানবসম্প্রিাছয়র স্পপেছন স্পকান স্পচাখ স্পনই। স্পপেছন স্পচাখ না থাকার কারছণ স্পস স্পপেছন 
স্পিখছি পাছর না। স্পপেছন স্পিখার জছনয িাছক সমি িরীর  ুটরছয় স্পপেছন িাকাছি হয়। 
আমরা োবটে িার স্পপেছন একটি স্পচাখ টিছয় স্পিব। 
  
জায়গ্ািা টিক কছরে? 
  
 াছড় টিছি চাটে। 
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িাও  াছড়ই িাও। িছব  াছড় একটি স্পচাখ না টিছয় িুিা স্পচাখ িাও। মানবসম্প্রিায় সব 
সময় িুিা স্পচাখ বযবহার কছর এছসছে। স্পসখাছন হিাৎ কছর। স্পপেছন একিা স্পচাখ িার 
পেন্দ নাও হছি পাছর। 
  
টিক আছে মহান টিক্ষক, আমরা স্পপেছনও িুিা স্পচাখ টিছয় স্পিব। 
  
আর টকেু কী োবে? 
  
আপনার অনুমটি স্পপছল আছরকটি স্পোট্ট পটরবিণন করা যায়। 
  
বছলা কী পটরবিণন। 
  
মানবসম্প্রিাছয়র গ্াছয়র চামড়া সবছচ িুবণল। আমরা টক একটি ধািব আবরণ টিছয় স্পিব। 
  
না। িার প্রছয়াজন স্পিটখ না। চামড়া িুবণল হছলও স্পস স্পেস সুযি পছর। এটি যছথষ্ট 
মজবুি। গ্াছয়র চামড়া োড়া বাটক পটরবিণনগুটল কছর িাও। 
  
মহান টিক্ষক। 
  
বললা। 
  
স্পমছয়টি যখন িার িরীছরর পটরবিণনগুটল স্পিখছব িখন স্পস খুবই আনন্দ পাছব। 
  
অবিযই আনন্দ পাছব। 
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স্পমছয়টির আনছন্দর কথা স্পেছবই আমাছির আনন্দ হছে। 
  
আনন্দ মাছনই স্পবঁছচ থাকা। আমরা স্পবঁছচ আটে। স্পিামাছির সবার কাছজ আটম অিযন্ত 
সন্তুষ্ট। 
  
ধনযবাি মহান টিক্ষক। 
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৪. ফনমমর মহাকাশয়ান 
টনছমর মহাকািযান মঙ্গল গ্রছহর টিছক েুছি যাছে। িার জ্ঞান টেছরছে টকেুক্ষণ আছগ্। 
স্পস হিেম্ব হছয় িার চারটি হাছির টিছক িাটকছয় আছে। িাটকছয় আছে িৃস। 
  
টনম স্পচাখ িুছল োয়ার টিছক িাকাল। 
  
িৃস বলল, টমস কযাছেন আমাছির িুেণাগ্য আমরা েয়ংকর অঁহকছির হাছি পছড়টেলাম। 
  
টনছমর স্পচাখ টিছয় পাটন পড়ছে। স্পস এখছনা জাছন না িার  াছড়ও িুিা স্পচাখ আছে। স্পসই 
স্পচাখ টিছয়ও পাটন পড়ছে। 
  
িৃস বলল, টমস কযাছেন কাঁিছবন না। আপনার জছনয একটি োল সংবাি আছে। 
  
টনম স্পোঁপাছি স্পোঁপাছি বলল, োল সংবািটি কী? 
  
িৃস বলল, আপনার  াছড় স্পয িুটি স্পচাখ আছে, স্পসই স্পচাখ িুিা আসল স্পচাছখর স্পচছয়ও 
অছনক অছনক সুন্দর 
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