
মুসলম লিজ্ঞানীদের নাদমর তালকা 
মুহাম্মাে ইসাহাক খান 

 

লখক পলরলিলতিঃ লখক ছদ্মনামম লমখন। তাাঁর ছদ্মনাম মাই লনম ই খান। ভামা 
নাম মুাম্মাদ ইাক খান। তততন তবতভন্ন ব্লমগ লখামতখ কমরন। ইততমমযে ‘জাতকর 
নামেক ও আমরা’ নামম একটি বইও তততন তমখমছন। 

অমনক তদন পর ব্লমগ এাম। লবল তকছু লখা-লতখ ও প্রকালনা ংক্রান্ত কামজর 
কারমে খুব বেস্ততা যামে। যার কারমে অমনক তদন যাবত লকামনা লপাষ্ট তদমত পাতর 
তন। ইো থাকা মেও অমনমকর লখা পড়া তকংবা কমমন্ট করাও ম্ভব েতন। এজনে 
কমর কামছ আন্ততরক ক্ষমা প্রাথী। অমনমক লতা রাগ কমরও বম আমছ। তাই 
অমনক বেস্ততা মেও আজ একটু ব্লমগ এাম। বার জনে এবং যারা রাগ কমরমছ 
তবমলভামব তামদর জনে একটি গুরুত্বপেূণ প্রামােে লখা উপার তদাম। আলা কতর 
এটা অমনমকর কামজ আমব। লনমটর কোমে এক ভাই লথমক মুতম তবজ্ঞানীমদর এই 
নাম গুমা একটি তপতিএফ ফাই আকামর লপমেতছাম। ‘তথে প্রযতুির আমাে ফ 
কোতরোর’ লীণক লীঘ্রই প্রকাতলতবে একটি বইমে এটি ংযুি করমত চাইাম। তকন্তু 
তপতিএফ লথমক রাতর লখা কতপ করা ম্ভব মা না। পতরমলম কষ্ট কমর পুমরাটা 
টাইপ করাম। এখামন অমনক তবজ্ঞানীর নাম কমেকবার কমেকটি তবমে এমমছ। 
যার দ্বারা বুঝা যাে লয তারা একই ামথ একাতযক তবমে অতভজ্ঞ তছমন। গত 
কমেকতদমনর পতরশ্রমমর প্রথম উপার আমার পক্ষ লথমক ক ব্লগারমদর জনে। 
(তবমলত: যারা রাগ কমরমছ তামদর জনে।) 
  

ল্যালতলিিজ্ঞান: 

আনুলা আনারী। 

আ মারওোজী। 

আমীর আনারী। 

আ নাইতরযী। 
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ইোকুব ইবমন তাতরক। 

আ াঘানী। 

ইবরাীম আ ফাজারী। 

আ ফারঘাতন। 

নাউবাখত। 

আবূ নার মানরূ। 

আ খাওোতরজতম (গতেততবদ) আব ূা আ কুত। 

জাফর ইবমন মুাম্মাদ আব ুমা’লার আ বাখী। 

আবূ মুাম্মাদ আ খুজানতদ। 

আ ফারঝানী। 

আবূ আ ওোফা আ বাঝজাতন। 

বন ুমূা (তবন মুা) ইবমন ইউনূ। 

জাফর মুাম্মাদ ইবমন মুা ইবমন লাকীর। 

খাতদ ইবমন ইোতজদ। 

আমাদ ইবমন মুা ইবমন লাকীর। 

ইবমন আ াইাম (আ ামন)। 

আ াান ইবমন মুা ইবমন লাকীর। 



আবূ রাোন আ তবরুনী। 

আ মাজতরতত। 

তাগাত মুাউবামেভ। 

মুাম্মাদ ইবমন জাতবর আ ারানী আ বাতানী (আবোমটতনো) আব ূইাখ 
ইব্রাীম আ যারকাত। 

আ ফারাবী (আবূ নামর) ওমর খঈোম। 

আবু্দল্লা আর রামান আ ুফী। 

আ খাতযনী। 

আবূ াঈদ গরগাতন। 

ইবমন বাজ্জা। 

খুলাঈর ইবমন াব্বান। 

ইবমন লতাফামে। 

আবূ জাফর আ খাতযন। 

নূরউদ্দীন আ তবত্রতগ। 

আ মাানী। আতভরর। 

আ জাযারী। 

ুতান নুরুন্নাার (specialist in atomic astrophysics and spectroscopy) 
লারাফ আদ দীন তুত। 



ুতান তবন ামান তবন আবু্দ আযীয আ াউদ। 

আনভারী। 

মুাম্মাদ ফাতর। 

মেীদ্দীন উরদী। 

আবু্দ আাদ মুাম্মাদ। 

নাতর আদ দীন তুত। 

কুতুবদু্দীন আ তরাজী। 

উূঘ লবগ (গতেততবদ। 

ইবমন লাততর। 

আমদ নভানতদ। 

লামুদ্দীন আ ামারকান্দী। 

লী আতবনরামজ। 

জামমদ আ কালী। 

আবূ ফজ ারােী। 

ফারুখ আ  বায ((NASAর Scientist তযতন প্রথম চাাঁমদ অবতরমের মে Apollo 
Program-3 -এর ামথ জতড়ত তছমন। 

কারীম কারীমভ (লাতভমেত লে লপ্রাগ্রাম এর প্রততষ্ঠাতা এবং লে ফ্লাইট Vostok 
1 এর স্থপতীমদর লনতা। এছাড়াও তততন Salyut and Mir 1-2  নামক লে লেলন 
এর স্থপততমদর লনতা। 



তাকী আদ দীন মুাম্মাদ ইবমন মা’রূফ।  
  

রসায়ন:  

খাতদ ইবমন ইোতজদ। 

ইবমন ীনা জাফর আ াতদক। 

তমুজ্জামান ততদ্দকী জাতবর ইবমন াঈোন (Geber, Father of Chemistry) 

আমমদ এইচ তযওোী (Nobel Prize in Chemistry, 1999) 

আব্বা ইবমন তফরনা (Armen Firman) 

লমাস্তফা আ াঈদ আ তকনতদ। 

আাদ ফারাজ। 

আ মাজতরতত। 

আ খাতযন ইবমন তমকাওো। 

আবূ রাোন আ তবরুনী। 

ইবমন খাদনু। 
  

অর্িনীলত ও সমা্: 

আবূ াতনফা আন-ন’ূমান (৬৯৯-৭৬৭। 

ইবমন তাঈতমো (১২৬৩-১৩২৮) 

আবূ ইউূফ (৭৩১-৭৯৮) 



ইবনুন নাতফ (১২১৩-১২৮৮) 

ইাক তবন আী আর রাী ৮৫৪-৯৩১ 

আ মাকতরযী (১৩৬৪-১৪৪২ 

আ ফারাবী (৮৭৩-৯৫০) 

আখতার াতমদ খান Pakistani social scientist; pioneer of microcredit 

আ াঘানী one of the earliest historians of science  (মৃতুে ৯৯০) 

মুাম্মাদ ইউনূ Nobel Prize winner Bangladeshi economist; pioneer of 
microfinance. 

লাম আ লমা’আল্লী আবূ াান ঘাবূ ইবমন ওোলমগীর (মৃতুে ১০১২) 

মাবুব উ ক Pakistani economist; developer of Human Development 
Index and founder of Human Development Report[18][19] 

আবূ রাোন আ তবরুনী considered the ‚first anthropologist‛[9] and father 
of Indology[10] (973-1048) ইবমন খাদনু forerunner of social 
sciences[11] such as demography,[12] cultural history,[13] 
historiography,[14] philosophy of history,[15] sociology[12][15] and 
economics[16][17] (1332-1406) 

ইবমন ীনা (৯৮০-১০৩৭) 

আ মাওোরদী (১০৭৫-১১৫৮) 

ইবমন তমকাওো (জন্ম ১০৩০) 

নাতরুদ্দীন আত তুী (১২০১-১২৭৪) 

আ গাময (১০৫৮-১১১১) 



আ মাওোরদী (১০৭৫-১১৫৮) 
ভূমগা: আ মাূদী (the ‚Herodotus of the Arabs‛, and pioneer of 
historical geography [20] 

আ তকন্দী (pioneer of environmental science [21] 

আ তাতমতন। 

আ মতত। 

আী ইবমন লরদওোন। 

মুাম্মাদ আ ইতিত (also a cartographer) আমদ ইবমন ফাদান। 

আবূ রাোন আ তবরুনী (father of geodesy, [9][12] considered the first 
geologist and ‚first anthropologist‛[9] 

অতভতন্না। 

আবু্দ ততফ আ বাগদাদী। 

আভাররু। 

ইবমন আ নাতফ। 

ইবমন বতুতা। 

ইবমন খাদনু। 

তপতর লরই। 

ইতভতো তততব। 

জঘু আ লনগার।  

  



গলিত: 

আ াজ্জাজী ইবমন ইউূফ ইবমন মাতার। 

খাতদ ইবমন ইোতজদ। 

মুাম্মাদ ইবমন মূা আ খাওোতরজতম। 

(Algorismi) – father of algebra[22] and algorithms[23] 

আবু্দ াতমদ ইবমন তুরক। 

আবূ আ াান ইবমন আী আ কাাতদ। 

(1412–1482), pioneer of symbolic algebra[24] 

আবূ কাতম ুজা ইবমন আাম। 

আ আব্বা ইবমন াঈদ আ জাতরী। 

আ তকতন্দ। 

বন ুমূা। 

আ মাানী। 

আ াান ইবমন মূা ইবমন লাতকর। 

জাফর মুাম্মাদ ইবমন মূা ইবমন লাতকর। 

আমমদ ইবমন ইউূফ। 

আ মাজতরতত। 



মুাম্মাদ ইবমন জাতবর আ ারাতন আ বাতাতন। 

আ ফারাবী। 

আ খতী। 

আ নাঈতরযী। 

আবূ জাফর আ খাতযন। 

আবূ াান আ উকততদী। 

আ াঘানী। 

আবূ া আ কুী। 

আবূ মুাম্মাদ আ খুজানতদ। 

আবূ আ ওোফা আ বােজাতন। 

ইবমন া। 

আ ততজ্জ। 

ইবমন ইউুন। 

আবূ নার মানরূ। 

কুলাঈর ইবমন াব্বান। 

আ কারাতজ।ইবমন আ াইাম। 

আবূ রাোন আ তবরুনী। 



ইবমন তাতর আ বাগদাদী। 

আ নাােী। 

আ জাঈোতন। 

আবূ ইাক ইব্রাীম আ যারকাী। 

আ ম’ুতামান ইবমন হুদ। 

ওমর খখোম। 

আ খাতজনী। 

ইবমন বাজ্জা। 

আ গাময। 

আ মাররাকুতল। 

আ ামাওো। 

আভারর। 

ইবমন তনা। 

হুনােন ইবমন ইাক। 

ইবমন আ বান্না। 

ইবমন আ াততর। 

জাফর ইবমন মুাম্মাদ আ মা’ার আ বখী। 



জামমদ আ কাতল। 

কামা উদ্দীন আ ফাতরী। 

মুতউদ্দীন আ মাগতরবী। 

মতরোম তমরযাখানী। 

মতেদ্দীন উরদী। 

মুাম্মাদ বাতকর ইোযতদ। 

নাতরুদ্দীন তুী। ((13th century Persian mathematician and philosopher) 

কাজী জাদা আ রুতম। 

কুতুন আদ দীন আ তরাজী। 

লামুদ্দীন আ ামারকান্দী। 

লারফুদ্দীন আত তুত। 

তাকী উদ্দীন মুাম্মাদ ইবমন মা’রূফ। 

উূঘ লবগ। 

ততফ আকার লজদ্দা। Azerbaijanian computer scientist; founder of Fuzzy 
Mathematics and fuzzy set theory[25][26] 

কামরুন ভাফা। 
  

 

 



্ীিলিজ্ঞান, স্নায়লুিে, মদনালিজ্ঞান: 

ইবমন তলতরন। 654–728), author of work on dreams and dream 
interpretation[27] আ তকন্দী। Alkindus), pioneer of psychotherapy and 
music therapy[28] 

আী ইবমন া রাব্বান আ তাবাতর। pioneer of psychiatry, clinical 
psychiatry and clinical psychology[29] 

আমমদ ইবমন া আ বতখ। pioneer of mental health,[30] medical 
psychology, cognitive psychology, cognitive therapy, psychophysiology and 
psychosomatic medicine[31] 

নাজাবুতদ্দন মুাম্মাদ। pioneer of mental disorder classification[32] 

আ ফারাতব। Alpharabius), pioneer of social psychology and consciousness 
studies[33] 

আ ইবমন আব্বা আ মাজতু। (Haly Abbas), pioneer of neuroanatomy, 
neurobiology and neurophysiology[33] 

আবূ আ কাতম আ যারােী। (Abulcasis), pioneer of neurosurgery[34] 

ইবমন আ াইাম। founder of experimental psychology, psychophysics, 
phenomenology and visual perception[35] 

আবূ রাোন আ তবরুনী। pioneer of reaction time[36] 

ইবমন ীনা। pioneer of physiological psychology,[32] neuropsychiatry,[37] 
thought experiment, self-awareness and self-consciousness[38] 

ইবমন লজারা। (Avenzoar), pioneer of neurology and 
neuropharmacology[34] 

অতভরর। (pioneer of Parkinson’s disease[34] 



ইবমন লতাফামে। pioneer of tabula rasa and nature versus nurture[39] 

মীর াজাদ। Neuroscientist and pioneer in neuroinflammation and 
neurogenesis.[40][41] 
  

লিলকৎসা লিজ্ঞান: 

খাতদ ইবমন ইোতজদ। 

জাফর আ াতদক। 

লাপুর ইবমন া। (d. 869), pioneer of pharmacy and pharmacopoeia[42] 

আ তকতন্দ। (Alkindus) (801-873), pioneer of pharmacology[43] 

আব্বা ইবমন তফমা। (Armen Firman) (810-887) 

আ জাতয। pioneer of natural selection 

আী ইবমন া রাব্বান আ তাবাতর। pioneer of medical encyclopedia[29] 

আমমদ ইবমন া আ বখী। 

ইাক ইবমন আী আ রাী। (854–931), pioneer of peer review and 
medical peer review[44] 

আ ফারাতব। 

ইবমন আ জাজ্জার। ( ৮৯৮-৯৮০) 

আবূ াান আ তাবারী। 

আী ইবমন া রাব্বান আ তাবারী। 



আী ইবমন আব্বা আ মাজুী। (d. 994), pioneer of obstetrics and 
perinatology [45] 

আবূ গাফার আমমদ ইবমন ইব্রাীম ইবমন আতব াতদ আ গাজ্জার। (10th 
century), pioneer of dental restoration[46] 

ইবমন তমকাওো। 

ইবমন আ াইাম। 

আবূ রাোন আ তবরুনী। 

ইবমন ীনা। (980-1037) – father of modern medicine,[51] founder of 
Unani medicine,[47] pioneer of experimental medicine, evidence-based 
medicine, pharmaceutical sciences, clinical pharmacology,[52] 
aromatherapy,[53] pulsology and sphygmology, [54] and also a 
philosopher 

ইবনুন নাতফ। (1213–1288), father of circulatory physiology, pioneer of 
circulatory anatomy,[58] and founder of Nafisian anatomy, physiology,[59] 
pulsology and sphygmology[60] 

আবূ কাতম আ জারােী। (Abulcasis) – father of modern surgery, and 
pioneer of neurosurgery,[34] craniotomy,[45] hematology[47] and dental 
surgery[48] বমন লজারা। (Avenzoar) – father of experimental 
surgery,[55] and pioneer of experimental anatomy, experimental 
physiology, human dissection, autopsy[56] and tracheotomy[57] 

ইবমন বাজ্জা। 

ইবমন লতাফামে। 

ইবমন আ বােতার। 



ইবমন জাযা। 

নাতরুদ্দীন তুী। 

াতকম াঈদ তজলু্লর রমান।  physician of Unani medicine 

ইবমন আ ক্বাফ। (1233–1305), pioneer of embryology[45] 

কামাুদ্দীন আ ফারাী। 

ইবমন খাততমা। (14th century), pioneer of bacteriology and microbiology[61] 

ইবনু খতীব। (১৩১৩-১৩৭৪) 

মানরু ইবমন ইতো। 

াতঘর আখতার। pharmacist 

াঈদ তজোউর রমান। pharmacologist 

ততফ মুতভান্দ। 

মুাম্মাদ তবন ইউনু।the ‚father of our modern view of fibromyalgia‛[62] 

ললখ মুজাফফর শুকুর।pioneer of biomedical research in space[63][64] 

হুুত বাতদ। known for the discovery of Behçet’s disease 

ইব্রাীম তবন াঈদ। 

radiologist লমমাত ও. তজ। cardiothoracic surgeon 
  

 

 



প্রদকৌল, প্রযলুি: 

জাফর আ াতদক।  8th century 

বন ুমূা। (Ben Mousa), 9th century 

জাফর মুাম্মাদ ইবমন মূা ইবমন লাতকর। 

আমমদ ইবমন মূা ইবমন লাতকর। 

আ াান ইবমন মূা ইবমন লাতকর। 

আব্বা ইবমন ফাইমা। (Armen Firman), 9th century 

আ াঘাতন। 10th century 

আবূ া আ কুত। 10th century 

ইবমন া। 10th century 

ইবমন ইউনূ। 10th century 

আ কারাতজ। 10th century 

আবূ রাোন আ তবরুনী। 11th century, pioneer of experimental 
mechanics[69] 
  

ইবমন আ াইাম। (Alhacen), 11th century Iraqi scientist, father of 
optics,[65] pioneer of scientific method[66] and experimental physics,[67] 
considered the ‚first scientist‛[68] 

ইবমন ীনা। 11th century 

আ খাতযনী। 12th century 



ইবমন বাজ্জা। 12th century 

তবাতাল্লা আবু বরকত আ বাগদাদী। 12th century 

অতভরর। 12th century Andalusian mathematician, philosopher and medical 
expert 

আ জাযাতর। 13th century civil engineer, father of robotics,[6] father of 
modern engineering[70] 

নাতরুদ্দীন তুত। 13th century 

কুতুবদু্দীন আ তরাজী। 13th century 

কামাুতদ্দীন আ ফারী। 13th century 

ইবমন আ াততর। 14th century 

তাকীউদ্দীন মুাম্মাদ ইবমন মা’রুফ। 16th century 

ামযরফান আমমদ ততভ। 17th century 

াগাতর াান ততভ। 17th century 

ললখ দীন মামুদ। 18th century 

টিপু ুতান। 18th century Indian mechanician 

ফজুর খান। 20th century Bangladeshi mechanician 

মামূদ তাতব। | 20th century Iranian physicist 

আী জাভান।  20th century Iranian physicist 

বাার উদ্দীন জুাফ াতববী। 20th century Indonesian aerospace engineer and 
president 



আবু্দ কাাম। Indian aeronautical engineer and nuclear scientist 

লমরান কারদার।  Iranian theoretical physicist Cumrun Vafa, Iranian 
mathematical physicist 

কামরুন ভাফা।  Iranian mathematical physicist 

তনমা আরাকানী াতমদ। American-born Iranian physicist 

আবু্দন নাতর লতৌতফক। Egyptian-born German particle physicist 

মুতনর নাঈফা। Palestinian-American particle physicis 

তরোজ উদ্দীন।  Pakistani theoretical physicist 

আী লমালারফ। Egyptian nuclear physicist 

আবু্দ কাতদর খান। Pakistani nuclear scientist 

াতমরা মূা। Egyptian nuclear physicist 
  

 

উদেখয: এই তাতকাে প্রদত্ত নামমর উচ্চারে ও লব্দ চেমনর বোপামর লকামনা প্রামােে বিবে 
থাকম তকংবা আমরা তবসৃ্তত লকামনা তথে থাকম আলা কতর ললোর করমবন। তামত আমরা 
অমনমক উপকৃত মত পারমবা ইনলাআল্লা। আল্লা আমামদর কমক তার দীমনর জনে কবু 

করুন। আমীন।   
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