
মহাকাশ স্টেশনে প্রথম আফ্রিকাে-আনমফ্রিকাে কু্র 

মাইকেল বেুানন 

 

টেক্সাকের জনেন মহাোশ টেকে জাপানন নক াচানর টোইনচ ওয়াোতার েকে নাোর আকমনরোন  নক াচারী টজকনে 
এপে (বাাঁকয়)।  (টেৌজকনে: নাো ) 

২০১৮ োকলর টম মাকে আন্তজজ ানতে মহাোশ টেশকন হানজর হকবন টজকনে এপে। 
নতনন হকবন এটির প্রথম আনিোন-আকমনরোন কু্র। 

ননউ ইয়কেজ র োইরানেউকজর এই মহাোশযান প্রকেৌশলী টেখাকন তাাঁর ছয় মাকের 
মহাোশ নমশকন এমন েব গকবষণা এবং পরীক্ষা-ননরীক্ষা েম্পাদন েরকবন, টযগুকলা 
নাোর মেলগ্রহ অন যাত্রার পকথ েহায়ে হকব। 

এপে বকলন, নতনন ওজনহীন অবস্থায় োজ েরার জনে অকপক্ষা েকর আকছন: ‘আপনন 
যখনই [মহােষজকে] েনরকয় টনন, আপনন েবনেছুর আেল রূপ টদখকত পাকবন।’ নতনন 

https://share.america.gov/the-twin-astronauts-taking-us-closer-to-mars/
https://share.america.gov/fired-up-powerful-booster-passes-final-test/
http://www.lennyletter.com/work/news/a491/the-lenny-interview-jeanette-epps/


বটলন, ওজনহীন দশায় পরীক্ষা-ননরীক্ষার েলোকণ নবজ্ঞানীরা ইনতমকযে নজনতত্ত্ব এবং 
টোকষর োঠাকমা নবষকয় অকনে নেছু জানকত টপকরকছন। 

এো হকব এপকের প্রথম মহাোশযাত্রা। 

মহাশূকনে যাওয়ার েথা েখনও েল্পনাও েকরননন এপে। তকব নয় বছর বয়কে তাাঁর 
বড় াই তাাঁর নরকপােজ  োকডজ  টচাখ বুনলকয় বকলনছকলন, ‘তুনম টতা মহাোশযান প্রকেৌশলী 
হকত পাকরা, ডাক্তার হকত পাকরা, এমননে চাইকল মহাোশচারীও – ওরা নারী ননকে।’ 
‘নাো তখন েকবমাত্র ট াষণা েকরকছ, েোনল রাইড হকত যাকেন মহাশূকনে প্রথম 
আকমনরোন নারী।’  

 াইকয়র েথা শুকন টহকেনছকলন এপে। ট কবনছকলন, এো আোশ-কুেুম। বকলনছকলন 
‘তকব আনম অবশেই মহাোশযান প্রকেৌশলী হকত পানর।’ ২০০০ োকল টমনরলোন্ড 
ইউনন ানেজটিকত ডক্টকরে নডনগ্র টনওয়ার পর টেই োজোই েকরকছন নতনন। ট াডজ  
টমাের টোম্পাননকত গকবষে নহকেকব অল্প নেছুনদন োটিকয় এবং েরোনর দপ্তকর োজ 
েরার পর মহাশূকনে যাওয়ার জকনে যা েরা দরোর নতনন তাই েরকলন।   

প্রায় োকড় নতন হাজার আকবদনোরীর মযে টথকে টয ১৪ জন প্রাথীকে নাোর ২০০৯ 
োকলর মহাোশচারী নহকেকব ননবজানচত েরা হয়, এপে নছকলন তাকদর এেজন।  

 

টজকনে এপে (টেৌজকনে: নাো) 

https://share.america.gov/scientist-to-sequence-genes-in-space/
https://share.america.gov/scientist-to-sequence-genes-in-space/
http://www.space.com/16756-sally-ride-biography.html
https://share.america.gov/do-you-have-what-it-takes-to-be-astronaut/


প্রফ্রশক্ষক 

আন্তজজ ানতে মহাোশ টেশকন এপকের পদাপজণ েৃষ্ণাে নারী মহাোশচারীর এে ঐনতহে 
অনুেরণ েরকব। ১৯৯২ োকল মহাোকশ প্রথম আনিোন-আকমনরোন নারী হন মাকয় 
টজনমেন। নতনন নক াকখয়াযান এনকড াকর এেটি মহাোশ নমশকন শানমল হকয়নছকলন। 
টজায়ান নহনগনকবাথাম এবং টে ানন উইলেন মহাোশ নমশকন টগকছন আন্তজজ ানতে 
মহাোশ টেশন ততনরকত োহাযে েরকত। নহকডন ন গারে নাকম এেটি নতুন চলনিকত্র 
নাোর টেইেব পনথেৃৎ আনিোন-আকমনরোন গনণতনবকদর েথা তুকল যরা হকয়কছ, 
যারা এই মহাোশ েংস্থাটিকে এর টেরা ো লেগুকলা অজজ কন োহাযে েকরকছন। 

২০১৮ োকলর যাত্রার আকগ, এপেকে োনা প্রনশক্ষকণর মকযে নদকয় টযকত হকব। এরই 
মকযে নতনন টেেওয়াে, টরাকবােনবদো, টজে নবমান,  ূ-নবদো ও রুশ  াষা নবষয়ে 
প্রনশক্ষণ টশষ েকরকছন।  

এপে বকলন, নতনন আশা েকরন, তার মকতাই নবজ্ঞান ও গনণকত ননকজকদর েম্ভাবনা 
খুাঁকজ টপকত নতনন তরুণকদর োহাযে েরকত পারকবন।  

নতনন বকলন, ‘আপনন জাকনন না, এমন টয টোকনা নেছুই শুরুকত েঠিন লাগকব 
আপনার োকছ। নেন্তু যনদ টলকগ থাকেন, েময় ও শ্রম টদন, এেেময় এো েহজ 
মেৃণ হকয় যাকব।’ 

https://share.america.gov/nasas-hidden-figures-shine-on-sceen/
https://share.america.gov/she-accomplished-much-at-nasa-before-computers/
https://www.youtube.com/watch?v=sc7TGp2Fhls

