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াইাযসাননক নভাইর | ভযাক নাম্বায 

খফসয ককন? 
2022 াসরয 24 কপব্রুযানয কেসক ইউসেসনয ওয ূর্ণ ভাত্রায াভনযক াভরা শুরু কসয যানযা। ম্প্রনি 
যানযা ইউসেসনয উয Kinzhal নাসভ একনি াইাযননক কের্াস্ত্র ননসে কসযসে, মায পসর ইউসেসনয 
দনেসর্ একনি জ্বারানী কটাসযজ াইি ধ্বং সয মায। 

এই প্রকে আভাসদয জানসি সফ, নফনবন্ন ধযসর্য এযাযেযাপি এয গনি ম্পসকণ। িসফ গনি অনুমাযী 
এযাযেযাপি এয নফনবন্নিাসি মাওযায আসগ চরুন আভযা একিা কনসপ্ট ম্পসকণ জানন, মায নাভ "ভযাক 
নাম্বায"। 

ভযাক নাম্বায কী? 

আভায ফাযুয ভসধয সেয গনিসফগ যি অসনসকই জানন। 0°C উষ্ণিায ফাযুসি সেয গনিসফগ প্রায 332 
নভিায/কসকন্ড। িসফ উষ্ণিা ফাড়সর এই গনিসফগ ফাড়সি াসয। 0°C উষ্ণিায ফাযুসি সেয গনিসফগ প্রায 
343 নভিায/কসকন্ড।  

এযাযেযাপিগুনরয ভসধয কফ নকেু যসযসে মাযা ফাযুসি সেয গনিসফসগয খুফ কাোকানে গনিসফগ ননসয আকাস 
ওসড়। িসফ মুদ্ধসেসত্র ফযফহৃি কফ নকেু নফভান আসে মাযা ফাযুসি সেয গনিসফসগয কেসকও কফন গনিসফসগ 
আকাস ওসড়। ফাযুসি সেয গনিয াসে নফভাসনয গনিয কম অনুাি, কনি কসম্প্রননফনরনি প্রবাফগুনরয 
অসনকগুনরয ভাত্রা ননধণাযর্ কযায জনয খুফই জরুযী।  

এই গনি অনুাসিয গুরুসেয কাযসর্, নফজ্ঞানীযা এনিসক একনি নফসল যাযানভিায নদসয নাভকযর্ কসযসেন মা 
ভযাক নম্বয নাসভ নযনচি। 19 িসকয কসলয নদসক একজন দােণনফজ্ঞানী, নমনন গযা গনিীরিা অধযযন 
কসযনেসরন, িায নাভ অনুাসয এই নাভকযর্ কযা সযসে। এই ভযাক নম্বযসক আভযা 'M' অেয নদসয নচনিি 
কসয োনক। 

ভযাক নাম্বায অনুমাযী এযাযেযাপি গুনরয নফনবন্নিা 

 াফননক (Subsonic): এনি কদখা মায কই ভস্ত এযাযেযাপিগুনরয কেসত্র মাসদয ভযাক নাম্বায 1 এয 
কেসক কভ (M < 1)। ফা অনযবাসফ ফরসর কফাঝায মাসদয গনিসফগ ফাযুসি সেয গনিসফসগয কেসক কভ। 

 ট্রান্সননক (Transonic): এযাযেযাপসিয গনি সেয গনিয কাোকানে সর, ভযাক নম্বয য প্রায M = 1 
এয ভান, এফং প্রফানি ট্রান্সননক ফরা য। 
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 ুাযননক (Supersonic): এযাযেযাপসিয গনি ফাযুকি সেয গনিয কেসক কফন সর, ভযাক নম্বয য 
1 < M < 3 সর কই এযাযেযাপসিয গনিসক ুাযননক ফসর।  

কনাি: ননক ফুভ 'র ক িযসেয াসে মুক্ত একনি ে মা তিনয য মখন ককানও ফস্তু সেয গনিয কচসয 
দ্রুি ফািাসয ভধয নদসয ভ্রভর্ কসয। ননক ফুভ প্রচুয নযভাসর্ ে নক্ত উৎন্ন কসয, মা ভানুসলয কাসন 
একনি নফসফাযর্ ফা ফজ্রাসিয ভসিা কানায।  

 াইাযননক (hypersonic): মনদ M > 5 য কসেসত্র কই এযাযেযাপসিয গনিসক াইাযননক 
ফরা সফ।  

কনাি: মনদ M ~ 25 িসফ এসক াই াইাযননক ফরা সফ।এই নযনিনিসি, উত্তপ্ত ফাযু একনি আযনমুক্ত 
প্লাজভা কি নযর্ি য এফং এয জনয মাননিসক অফযই উচ্চ িাভাত্রা য কযায ভি েভিা োকা উনচি। 

াইাযননক নভাইর 

একনি াইাযননক নভাইর সেয গনিয কচসয াাঁচগুর্ দ্রুিগনিম্পন্ন এফং M > 5 (3,800 ভাইর প্রনি 
ঘণ্টা)। াইাযননক নভাইরসক দুই বাসগ বাগ কযা য: াইাযননক েুজ নভাইর এফং াইাযননক 
গ্লাইড নভাইর।  

 াইাযননক েুজ নভাইর: একনি াইাযননক েুজ নভাইর একনি উচ্চ গনিয কজি ইনিন ফযফায 
কসয িায রসেয কৌঁোয মা নভাইরসক ভযাক -5 এয কচসয কফন গনিসি ভ্রভর্ কযসি াাময কসয। 

 াইাযননক গ্লাইড কবনসকর: একনি াইাযননক গ্লাইড কবনসকরসি, ুনযায প্রসফসয মানফান 
ফযফায কযা য। 

ককান ককান কদ াইাযননক নভাইর তিনয কযসে? 

 ভানকণন মুক্তযাষ্ট্র, যানযা, বাযি এফং চীন  অসনক নফশ্বফযাী নক্ত াইাযননক কের্াস্ত্র তিনয 
কযসে। 

 যানযা র াইাযননক কের্াসস্ত্রয প্রেভ ফযফাযকাযী ও তফনশ্বক কনিা। 

াইাযননক নভাইর কিকসনারনজসি বাযি 

 বাযি কসযক ফেয ধসয াইাযননক কের্াস্ত্র প্রমুনক্ত ননসয কাজ কযসে এফং ফিণভাসন ভানকণন মুক্তযাষ্ট্র, 
যানযা এফং চীনসক নেসন কপসর চসরসে। 
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 2020 াসরয কসপ্টম্বসয, DRDO পরবাসফ একনি াইাযননক কিকসনারনজ নডসপ্লড কবনসকর 
(HSTDV) যীো কসযসে এফং িায াইাযননক এযায-নিনদং স্ক্রাভসজি প্রমুনক্ত প্রদণন কসযসে। 

 ভযাক 7 াইাযননক েুজ কের্াস্ত্র িাসমা-II এয উন্নযসন যানযায সে ভসঝািা কসযনের বাযি। 

Kinzhal, ইউসেসন যানযা দ্বাযা ফযফহৃি উন্নি াইাযননক কের্াস্ত্র নক? 

ম্প্রনি যানযা িায নিুন াইাযননক কের্াস্ত্র ফযফায কসযসে মায নাভ 'Kinzhal'। কের্াস্ত্রনিয াল্লা 
প্রায 1,500-2,000 নকসরানভিায এফং এনি কসরাড ফা 480 kg কসরাড ফন কযায েভিা যাসখ। Kinzhal-য 
তদঘণয প্রায 8 নভিায, ফযা প্রায 1 নভিায। Kinzhal ভাসন dagger। উৎসেসর্য য Kinzhal ঘণ্টায 4,900 
নকনভ কফসগ শুরু কসয এফং ঘণ্টায 12,350 নকনভ কফসগ কৌঁোসি াসয ফসর ভসন কযা সে।  

WBCS তদননক, াপ্তানক, এফং ভানক কাসযন্ট অযাসপযাণ| ননডএপ ডাউনসরাড করুন 
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