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জীবিব ােনর পূণ আিব ার 

 উ র 

১. িনউি য়াস ক আিব ার কেরন?  উঃ- রবাট াউন )১৮৩১(  

২. কান িব ানী আিব ার কেরন কােশ জিলর মত অধ 

তরল ব র উপি িত আেছ? 
উঃ- জারিদন )১৮৩৫(  

৩. অণুবী ণ য  আিব ার কেরন কান ই িব ানী?  উঃ- এফ জ ানেসন ও জড জ ানেসন )১৫৯০(   

৪. কেকর টুকেরা থেক থম কাশ আিব ার কেরন 

কান িব ানী? 
উঃ- রবাট ক )১৬৬৫(   

৫. কান িব ানী থম কােশর িনউি য়ােসর অি  

পযেব ণ কেরন? 
উঃ- ফ ানা )১৭৮১(   

৬. গাছ খাদ  তিরর সময় অি েজন ত াগ কের এই ঘটনা 

ক থম মাণ কেরন? 
উঃ- জােসফ ি েল )১৭৭২(  

৭. গাছ  সােলাকসংে েষর সময় কাবণ -ডাই-অ াইড  

গ াস শাষণ কের তার ক মাণ কেরন?  
উঃ- জ াঁ সেনিবেয়র )১৭৭২(   

৮. রে র আরএইচ ফ া র কান ই িব ানী আিব ার 

কেরন? 
উঃ- ল া ে ইনার ও উইনার )১৯৪০(  

৯. রে র েপর ণীিবভাগ ক কেরন? উঃ- ল া ে ইনার )১৯০৫(  

১০. কান িব ানী আিব ার কেরন য ােমােজাম 

বংশধারার বাহক? 
উঃ- বােভির )১৯০২(  
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১১. িডএনএ বংশগত বিশে র ধারক ও বাহক তা থম 

কান িব ানী গণ মাণ কেরন? 
উঃ- অ ােভির, ম াকিলওড ও ম াককা  )১৯৪৪(  

১২. কান িব ানী কােশ থম িড এন এ এর উপি িত 

ল  কেরন? 
উঃ- িমশার )১৮৬৯(  

১৩. কান িব ানী িড এন এ এর নামকরণ কেরন? উঃ- অ ম ান )১৮৯৯(  

১৪. িডএনএ-এর ি ত ী নকশা ক আিব ার কেরন? উঃ- ওয়াটসন ও ি ক )১৯৫৩(  

১৫. কাষত  কান ই িব ানী িত া কেরন? উঃ- ইেডন ও সায়ান )১৮৩৯(  

১৬. থম ইেলক ন অণুবী ণ য  আিব ার কেরন কান 

ই িব ানী? 
উঃ- নল ও সকা )১৯৩১(  

১৭. কাশেক  জীবেদেহর গঠনমূলক ও কায মূলক একক 

েপ অিভিহত কেরন? 
উঃ- দা রবা স )১৮৭৯(  

১৮. কাশেক াক ািরও ক ও ইউক ািরও ক ণীেত 

ভাগ কেরন কান িব ানী? 
উঃ- ডগহা  )১৯৫৭(  

১৯. িনউি য়ােসর মেধ  িনউি ওলাস আিব ার কেরন 

কান িব ানী? 
উঃ- ওেয়গনার )১৮৩২(  

২০. হরেমান শে র আিব ারক কান িব ানী? উঃ- ারিলং ও বিলস )১৯০৫(  

২১. ােটা াজম ক নামকরণ কেরন? উঃ- েগা ফন মাল )১৮৪৬(  

২২. কাষ পদার তরল মাজাইক মেডল ক আিব ার 

কেরন? 
উঃ- িস ার ও িনকলসন )১৯৭২(  

২৩.  কান িব ানী থম এে া াজিমক র লাম 

পযেব ণ কেরন? 
উঃ- পাটার )১৯৪৫(  
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২৪. কান িব ানী ােমােজাম আিব ার কেরন? উঃ- ওয়ালেডয়ার )১৮৮৮(  

২৫. ােরা া  এর আিব ার ও নামকরণ ক কেরন? উঃ- ি ার )১৮৮৩(  

২৬. রাইেবােজাম এর নামকরণ কেরন কান িব ানী? উঃ- প ালােড )১৯৫৫(  

২৭. লাইেসােজাম থম আিব ার কেরন কান িব ানী? উঃ- দা - ডুেভ )১৯৫৫(   

২৮. াি ড আিব ার কেরন কান িব ানী? উঃ- ই - হেকল )১৮৬৬(   

২৯. সােলাকসংে েষর সময় সৗরশি  রাসায়িনক 

শি েত পা িরত হয় তা থম কান িব ানী মাণ 

কেরন? 

উঃ- রবাট ফন ময়ার )১৮৪৪(  

৩০. সােলাকসংে েষ ফেটালাইিসস ি য়া  থম 

পযেব ণ কেরন কান িব ানী? 
উঃ- রিবন িহল )১৯৩৭(  

৩১. ফেটািসে িসস শে র চলন ক কেরন? উঃ- বােনস )১৮৯৮(  

৩২. কান িব ানী উইেলা গাছ পরী া কের বােঝন য 

জল থেকই গাছ খাদ  তির কের? 
উঃ-  ভন হলম  )১৬৪৮(  

৩৩. কান িব ানী থম াের া নামক উি েদ 

কলিভন চ  পযেব ণ কেরন? 
উঃ- বনসন ও কলিভন )১৯৫৬(  

৩৪. কান িব ানী সব থম জীবাণু পযেব ণ কেরন? উঃ- িলউেয়নহক )১৬৩২(  

৩৫. ইেকািসে ম শে র বতক ক? উঃ- ট া েল )১৯৩৫(  

৩৬. ট াে ানিম শে র বতক কান িব ানী? উঃ- আগাি ন িপ দা কনেডাল )১৮১৩(  

৩৭. কান িব ানী আিব ার কেরন এ  রি র িমউেটশন 

ঘটােনার মতা আেছ? 
উঃ- মুলার )১৯২৭(  
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৩৮. কান িব ানী বা াণীেদেহ র  সংবহন প িতর 

ব াখ া কেরন? 
উঃ- উইিলয়াম হােভ )১৬২৮(  

৩৯. িভটািমন নামকরণ কেরন কান িব ানী? উঃ- ক ািসিমর ফ াংক )১৯১২(  

৪০. এনজাইম বা উৎেসচক নাম এর া কান িব ানী? উঃ- ন )১৮৭৫(  

৪১. সােলাকসংে ষ ি য়ায় জল থেক অি েজন িনগত 

হয় তা কান ই িব ানী মাণ কের দখান? 
উঃ- েবন ও কােমন )১৯৪১(  

৪২. কান ই িব ানী ইনসুিলন আিব ার কেরন? উঃ- বন ং  ও ব  )১৯২২(  

৪৩. জাম াজম মতবােদর ব া ক? উঃ- ভাইসম ান )১৮৮৩(  

৪৪. িমউেটশন তে র ব া কান িব ানী? উঃ- েগা দা ি স )১৯০১(  

৪৫. াকৃিতক িনবাচন তে র ব া কান িব ানী? উঃ- চালস ডারউইন )১৮৫৯(  

   

 


