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সাবিবযিকদের প্রথম রচনা ও প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 

সাবিবযিদকর নাম রচনার ধরন রচনার নাম ও প্রকাদের সাল মন্তবি 
অবময় চক্রবযতী কাবিগ্রন্থ কববযাবলী (১৯২৪-২৫)  

আ.ন.ম. বজলুর রেীে 
উপনিাস পদথর ডাল (১৯৪৯)  
নাটক ঝদের পাবি (১৯৫৯)  

আিযারুজ্জামান 
ইবলয়াস 

উপনিাস বচদলদকাঠার সসপাই (১৯৮৭)  
গল্পগ্রন্থ অনি ঘদর অনি স্বর (১৯৭৬)  

আবেুল গাফ ফার 
সচৌধুরী 

উপনিাস চন্দ্রদ্বীদপর উপািিান (১৯৬০)  
গল্পগ্রন্থ কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯)  

আবেুল মান্নান সসয়ে 
উপনিাস পবরদপ্রবক্ষদযর োসোসী (১৯৭৪)  
গল্পগ্রন্থ সদযির মদযা বেমাে (১৯৬৮)  

আবেুল িক নাটক অবদ্বযীয়া (১৯৫৬)  

আবেুল্লাি আল মামুন নাটক 
বনয়বযর পবরিাস প্রথম রবচয 
সুবচন বনবতাসদন (১৯৭৪) গ্রন্থাকাদর প্রথম প্রকাবেয 

আবু ইসিাক উপনিাস সূর্ত েীঘল বাবে (১৯৫৫)  
আবু জাফর 
ওয়াবেুল্লাি কাবিগ্রন্থ সাযনরী িার (১৯৫৫)  

আবুল ফজল 
উপনিাস সচৌবচর (১৯৩৪)  
গল্পগ্রন্থ মাবটর পৃবথবী ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ 
নাটক আদলাকলযা (১৯৩৫)  

আবুল িাসান কাবিগ্রন্থ রাজা র্ায় রাজা আদস (১৯৭২)  

আল মািমুে 
কাবিগ্রন্থ সলাক সলাকান্তর (১৯৬৩) ১৩৭০ বঙ্গাব্দ? 
গল্পগ্রন্থ পানদকৌবের রক্ত (১৯৭৫)  

আলাউবিন আল 
আজাে 

উপনিাস সযইে নম্বর সযলবচত্র (১৯৬০)  
গল্পগ্রন্থ সজদগ আবি (১৯৫০) যার প্রথম প্রকাবেয গ্রন্থ 
নাটক মরদকার জােুকর (১৯৫৮)  

আিসান িাবীব 
উপনিাস অরণ্ি নীবলমা (১৯৬২)  
কাবিগ্রন্থ রাবত্রদেষ (১৯৪৭)  

কাজী নজরুল ইসলাম 

১ম রচনা বাউদেদলর আত্মকাবিনী (১৯১৯) প্রথম প্রকাবেয সলিা (গল্প) 
অনিানি ববদষর বাাঁেী (১৯২৪) প্রথম বনবষদ্ধ গ্রন্থ 
উপনিাস বাাঁধনিারা (১৯২৭)  

কববযা মুবক্ত প্রথম প্রকাবেয কববযা। বঙ্গীয় মুসবলম সাবিযি 
পবত্রকায় ১৩২৬ বঙ্গাদব্দ প্রকাবেয িয়। 

কাবিগ্রন্থ অবিবীণ্া (১৯২২)  
গল্পগ্রন্থ বিথার োন (১৯২২) যার প্রথম প্রকাবেয গ্রন্থ 

নাটক 
বঝবলবমবল (১৯৩০) যার প্রথম প্রকাবেয নাটক 
আদলয়া (১৯৩১) গীবযনাটি 

প্রবন্ধগ্রন্থ রু্গবাণ্ী (১৯২৬)  
প্রবন্ধ তুকক মশিলার ঘ ামটা ঘ ালা সওগাত পশিকায় কাশতকক, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাি 
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সাবিবযিদকর নাম রচনার ধরন রচনার নাম ও প্রকাদের সাল মন্তবি 
কায়দকাবাে (ঘমািাম্মদ 
কাব্দেম আল 
ঘকাব্দরিী/ঘকারায়িী) 

কাবিগ্রন্থ ববরিববলাপ (১৮৭০)  

িান মুিাম্মে মঈনুিীন উপনিাস অনাবথনী (১৯২৬)  
বগবরেচন্দ্র সঘাষ নাটক প্রফুল্ল (১৮৮৯) সামাবজক নাটক 

সগালাম সমাস্তফা 
উপনিাস রূদপর সনো (১৯২০)  
কাবিগ্রন্থ রক্তরাগ  

জসীমউদ েীন 
কাবিগ্রন্থ রািালী (১৯২৭)  
উপনিাস সবাবা কাবিনী (১৯৬৪) যার একমাত্র উপনিাস 

জবির রায়িান উপনিাস 
সেষ ববদকদলর সমদয় (১৯৬০)  

আদরক ফাল্গুন (১৯৬৯) বাাংলা সাবিদযি ভাষা আদদালদনর উপর রবচয 
প্রথম উপনিাস 

জীবনানদ োে কাবিগ্রন্থ ঝরা পালক (১৯২৮)  
েীনবনু্ধ বমত্র নাটক নীলেপতণ্ (১৮৬০)  

বদ্বদজন্দ্রলাল রায় নাটক 
পাষাণ্ী (১৯০০) গীবযনাটি। সপৌরাবণ্ক নাটক। 
যারাবাঈ (১৯০৩) যার প্রথম ঐবযিাবসক নাটক 

নূরুল সমাদমন নাটক 

রূপান্তর (১৯৪৮) প্রথম রবচয ১৯৪১ সাদল। ১৯৪৮ সাদল 
গ্রন্থাকাদর প্রকাবেয 

সনদমবসস (১৯৪৬) 
গ্রন্থাকাদর প্রথম প্রকাবেয। ১৯৪৫ সাদল 
“েবনবাদরর বচবঠ” পবত্রকায় প্রকাবেয। ১৯৪৬ 
সাদল গ্রন্থাকাদর প্রকাবেয। 

প্রভাযকুমার 
মুদিাপাধিায় উপনিাস রমাসুদরী (১৯০৮)  

প্রমথ সচৌধুরী গল্পগ্রন্থ চার ইয়ারী কথা (১৯১৬)  

সপ্রদমন্দ্র বমত্র 
কাবিগ্রন্থ প্রথমা (১৯৩২)  
গল্পগ্রন্থ পঞ্চের (১৯২৯)  

পিারীচাাঁে বমত্র উপনিাস আলাদলর ঘদরর েুলাল (১৮৫৭)  
ফররুি আিমে কাবিগ্রন্থ সায সাগদরর মাবঝ (১৯৪৪)  

ববিমচন্দ্র চদটাপাধিায় উপনিাস 
Rajmohan’s Wife (১৮৬৪)  ইাংদরবজদয বলবিয 
েুদগতেনবদনী (১৮৬৫) যার প্রথম বাাংলা উপনিাস 

বদদ আলী বময়া কাবিগ্রন্থ ময়নামবযর চর (১৯৩২)  
ববভূবযভূষণ্ 
বদদিাপাধিায় উপনিাস পদথর পাাঁচালী (১৯২৯)  

ববিারীলাল চক্রবযতী কাবিগ্রন্থ স্বপ্নেেতন (১৮৫৮)  
বুদ্ধদেব বসু কাবিগ্রন্থ মমতবাণ্ী (১৯২৫)  

মাইদকল মুধুসূেন েত্ত কাবিগ্রন্থ 

The Captive Lady (১৮৪৮) ইাংদরবজদয সলিা 

বযদলাত্তমাসম্ভব (১৮৬০) বাাংলা সাবিদযি অবমত্রাক্ষর িদদ রবচয প্রথম 
গ্রন্থ 

চযুেতেপেী কববযাবলী (১৮৬৬) বাাংলা সাবিদযির প্রথম সদনট সাংকলন 
বীরাঙ্গনা (১৮৬২) বাাংলা সাবিদযির প্রথম পত্রকাবি 
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মাইদকল মুধুসূেন েত্ত 

নাটক 

েবমতষ্ঠা (১৮৫৯) প্রথম সাথতক বাাংলা নাটক 
পদ্মাবযী (১৮৬০) প্রথম সাথতক বাাংলা কদমবড নাটক 

কৃষ্ণকুমারী (১৮৬০) প্রথম সাথতক বাাংলা ববদয়াগান্তক বা ট্র্িাদজবড 
নাটক 

প্রিসন 
এদকই বক বদল সভিযা (১৮৬০) 
ও বুদো োবলদকর  ঘাদে সরাাঁ 
(১৮৬০) 

বাাংলা সাবিদযির প্রথম প্রিসন 

মিাকাবি সমঘনােবধ কাবি (১৮৬১) বাাংলা সাবিদযির সবতপ্রথম মিাকাবি 

মাবনক বদদিাপাধিায় 
উপনিাস জননী (১৯৩৫)  

গল্প অযসীমামী  
মামুনুর রেীে নাটক ওরা কেম আলী ()  

মীর মোররফ সিাদসন 
উপনিাস রত্নবযী (১৮৬৯) মুসবলম সাবিবযিক রবচয প্রথম উপনিাস 
নাটক বসন্তকুমারী (১৮৭৩) মুসবলম সাবিবযিক রবচয প্রথম নাটক 
প্রিসন এর উপায় শক (১৮৭৫) মুসবলম সাবিবযিক রবচয প্রথম প্রিসন 

মুনীর সচৌধুরী নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২)  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উপনিাস 
করুণ্া (১৮৭৭-৭৮) প্রথম ও অসমাপ্ত উপনিাস 
সবৌঠাকুরাণ্ীর িাট (১৮৮৩) গ্রন্থাকাদর প্রকাবেয প্রথম উপনিাস 

কববযা বিদু সমলার উপিার (১৮৭৪) অমৃযবাজার পবত্রকায় প্রকাবেয িয় 

কাবিগ্রন্থ 

কববকাবিনী (১৮৭৮) প্রথম প্রকাবেয কাবিগ্রন্থ 

বনফুল (১৮৮০) 
এই গ্রদন্থর কববযাগুদলা েুবট পবত্রকায় ১৮৭৬ 
সাদল প্রথম প্রকাবেয িদয়বিল। যার প্রথম 
কাজ। 

গল্প বভিাবরণ্ী (১৮৭৪) সিাটগল্প 

নাটক 
রুদ্রচে (১৮৮১) অদনদকর মদয এবট নাটক নয়। যাই যাদের 

মদয ‘বাল্মীবক প্রবযভা’ প্রথম নাটক। 
বাল্মীবক প্রবযভা (১৮৮১) গীবযনাটি 

প্রবন্ধগ্রন্থ 
য়ুদরাপ-প্রবাসীর পত্র (১৮৮১) ভ্রমণ্কাবিনী 
ববববধপ্রসঙ্গ (১৮৮৩)  

রুদ্র মুিম্মে েিীেুল্লাি কাবিগ্রন্থ উপদ্রুয উপকূল (১৯৭৯)  

সরাদকয়া সািাওয়ায 
সিাদসন 

উপনিাস পদ্মরাগ (১৯২৪)  

প্রবন্ধগ্রন্থ মবযচূর (১৯০৪) প্রথম গ্রন্থ। মবযচূর (২য় িে) প্রকাবেয িদয়দি 
১৯২২ সাদল। 

েওকয ওসমান উপনিাস 
বনী আেম (১৯৪৬) প্রথম উপনিাস। সেবনক আজাে প্রবত্রকায় 

প্রকাবেয। 
জননী (১৯৫৮) গ্রন্থাকাদর প্রথম প্রকাবেয উপনিাস 

েরৎচন্দ্র চদটাপাধিায় 
উপনিাস বেবেবে (১৯১৩)  

গল্প মবদর  
েিীেুল্লাি কায়সার উপনিাস সাদরাং সবৌ (১৯৬২)  

োমসুর রািমান কাবিগ্রন্থ প্রথম গান, বদ্বযীয় মৃযুির আদগ 
(১৯৬০)  
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সদযিন্দ্রনাথ েত্ত কাবিগ্রন্থ সববযা (১৯০০)  
সুকান্ত ভটাচার্ত কাবিগ্রন্থ িােপত্র (১৯৪৭/১৯৪৮?) ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ 
সুনীল গদঙ্গাপাধিায় উপনিাস আত্মপ্রকাে (১৯৬৬)  

সুবফয়া কামাল 
কাবিগ্রন্থ সাাঁদঝর মায়া (১৯৩৮)  
গল্পগ্রন্থ সকয়ার কাাঁটা (১৯৩৭) যার প্রথম গ্রন্থ 

সসয়ে ইসমাইল 
সিাদসন বসরাজী কাবিগ্রন্থ অনল প্রবাি (১৯০০) ইংব্দরে সরকার কতত কক বাব্দেয়াপ্ত িয়। 

সসয়ে ওয়ালীউল্লাি উপনিাস লালসালু (১৯৪৮)  

সসয়ে োমসুল িক 

কাবিগ্রন্থ একো এক রাদজি (১৯৬১)  
উপনিাস সেয়াদলর সেে (১৯৫৬)  

নাটক পাদয়র আওয়াজ পাওয়া র্ায় 
(১৯৭৬) মুবক্তরু্দ্ধবভবত্তক প্রথম কাবিনাটি। 

িাসান আবজজুল িক গল্পগ্রন্থ সমুদদ্রর স্বপ্ন েীদযর অরণ্ি 
(১৯৬৪)  

হুমায়ুন আজাে কাবিগ্রন্থ অদলৌবকক ইবিমার (১৯৭৩)  
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