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  আমােদর সমােজর অেধকাংেশই নারী। এেদর বাদ িদেয় মানব সভ তার অ গিত অস ব। সু  

সমাজ গঠেন নারীর ভূিমকা অন ীকায।  

থম অধ ােয়র িশেরানাম : সমােজ নারীর অব ান কােল-কালা ের। এর চারিট পিরে দ। থম 

পিরে েদ আেলািচত হেয়েছ সমাজ গঠেনর সূচনা থেক মাতৃতাি ক সমােজর পতন ও 

পু ষতাি ক সামেজর উ ান স । ি তীয় পিরে েদর িবষয় াগাধুিনক ভারতবেষ নারীর 

ভূিমকা, তার িবিভ  স ার পিরচয়-পযােলাচনা। তৃতীয় পিরে েদ তুেল ধরা হেয়েছ াগাধুিনক 

থেক আধুিনক বাঙািল সমােজ নারীর পিরবতনশীল মানিসকতা। চতুথ পিরে েদ আেলাচনা করা 

হেয়েছ াগাধুিনক থেক আধুিনক বাঙািল সমােজ মুসিলম নারীর পিরবতনশীল মানিসকতা।    

  ি তীয় অধ ােয়র িশেরানাম : কৃিত আনুযায়ী মুসিলম নারী। এই অধ ায়িটেক িতনিট পিরে েদ 

ভাগ করা হেয়েছ। থম পিরে েদ সৎ-মানিবক মুসিলম নারীর প স ােনর চ া করা 

হেয়েছ।  ি তীয় পিরে েদ অসৎ-অমানিবক মুসিলম নারীর প স ােনর চ া করা হেয়েছ।  

তৃতীয় পিরে েদ মুসিলম নারী িতবাদী চতনার িদকিটেক আেলাচনা করা হেয়েছ।  

  তৃতীয় অধ ােয়র িশেরানাম : মুসিলম নারীর বিচ ময় স া। এই অধ ােয়র চারিট পিরে দ। 

থম পিরে দ িমকা স া, ি তীয় পিরে দ ী স া, তৃতীয় পিরে দ মাতৃ স া, চতুথ 

পিরে দ িকেশারী স া।  

চতুথ অধ ােয়র িশেরানাম : সামািজক অব ান অনুযায়ী মুসিলম নারী। এই অধ ায়িটেক চারিট 

পিরে েদ আেলাচনা করা হেয়েছ। থম পিরে েদ আেছ উ -বংশীয় মুসিলম নারীর আেলাচনা। 

ি তীয় পিরে েদ আেছ অ জ মুসিলম নারীর আেলাচনা। তৃতীয় পিরে েদ আেছ অত াচারী  

মুসিলম নারী। চতুথ পিরে েদ আেছ  অত াচািরত মুসিলম নারী। 

 প ম অধ ােয়র িশেরানাম : মুসিলম নারীর জীিবকা। এই অধ ায়িটেক সাতিট পিরে েদ 

আেলাচনা করা হেয়েছ। থম পিরে েদ আেলাচনার িবষয় চাকিরজীবী মুসিলম নারী। ি তীয় 

পিরে েদ আেলাচনার িবষয় মুসিলম নারীর ব বসােকি ক জীিবকা। তৃতীয় পিরে েদ আেলাচনার 

িবষয় মুসিলম নারীর কৃিষকাজেকি ক জীিবকা। চতুথ পিরে েদ আেলাচনার িবষয় মুসিলম নারীর 



প পালনেকি ক িজিবকা। প ম পিরে েদ আেলাচনার িবষয় মুসিলম নারীর িদন মজুরেকি ক 

জীিবকা।  ষ  পিরে েদ আেলাচনার িবষয় মুসিলম নারীর দহেপাজীবীেকি ক জীিবকা। স ম 

পিরে েদ আেলাচনার িবষয় মুসিলম নারীর অন ান  জীিবকা।   

 ষ  অধ ােয়র িশেরানাম : মুসিলম নারীর লাকায়ত সং ৃ িত। থম পিরে েদ আেলািচত হেয়েছ 

মুসিলম নারীর ব েকি ক সং ৃ িত। ি তীয় পিরে েদ আেলািচত হেয়েছ মুসিলম নারীর 

বাকেকি ক সং ৃ িত। তৃতীয় পিরে েদ আেলািচত হেয়েছ মুসিলম নারীর িব াস-সং ার, আচার-

অনু ানেকি ক সং ৃ িত। চতুথ পিরে েদ আেলািচত হেয়েছ মুসিলম নারীর অ -ভি েকি ক 

সং ৃ িত। প ম পিরে েদ আেলািচত হেয়েছ মুসিলম নারীর অ ন-বুননেকি ক সং ৃ িত।  

স ম অধ ােয়র িশেরানাম : জীবন দশেনর ি ত। এখােন আেলািচত হেয়েছ বগম রােকয়া 

থেক সািদক হােসেনর ছােটাগে  মুসিলম নারী চির  অ েন লখকেদর দৃি ভি র াত । 

‘উপসংহাের’ সামি কভােব ও সংহত আয়তেন আমােদর অনুস ানেক িফের দখার চ া করা 

হেয়েছ।     

 


