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ফজিলাতুন্নেসা জিাহা: নারী মজুি আন্নদালন্ননর এক জিস্মতৃ মহীয়সী 

জেিশ্রী মখুািজী  

Abstract: 
 

Reawaking of Women of the Hindu Community while starting from early part of the 19th Century, 

that of the Muslim Community was noticed in the last part of the 19th Century and beginning of the 

20th Century. The standard bearer of the education of Muslim women was Begum Rokeya which 

was later carried forward by Fazillatunnessa Zoha. In her effort the spread of education to the 

muslim women, became visible to us to a great extent , when Fazillatunessa got admission in M.A. in 

Dacca University, she got no hostel facilities of that University and had to stay in a rented house 

away from the University. She completed her M.A. Degree in 1927. Thereafter, muslim women’s 

education was spreading fast and people took notice. This led to rapid increase of muslim women 

students in Dacca University, and a separate hostel for women students had to be set up. During her 

study in the university the activities of the liberal ‘Sikha’ group influenced her greatly. By her effort 

and initiative Eden Intermediate College was upgraded to Degree College. Not with standing all 

such developments the progressive section of the muslims did not succeed in achieving fully women 

liberation. The reasons thereof can be traced to the hesitancy of the Muslim to come out of Islamic 

inhibition, rendering them incapable of accepting progressive ideas of Fazillatunessa. Thus we find 

that she had to live the last four decades of 20
th Century as an exceptionally lonely and estranged 

person. 
 

জিিংশ শতন্নকর দুই এিিং জতন্ননর েশন্নক িািংলার জমন্নয়রা উচ্চজশক্ষা, কমজিীিন ও িৃহত্তর সমান্নির জক্ষন্নে অন্ননকটাই প্রজতষ্ঠা 

লাভ কন্নরজিল। জহদু সমান্নি নারী িাগরণ প্রজতষ্ঠা লাভ কন্নরজিল। জহদু সমান্নি নারী িাগরণ উনজিিংশ শতাব্দীর প্রথমান্নধজর 

জশষলগ্ন জথন্নক শুরু হন্নলও মুসলমান সমাি উনজিিংশ শতাব্দীর জশষান্নধজ এিিং জিিংশ শতাব্দীর শুরুন্নত তা লক্ষয করা যায়। 

িাঙালী জহদু সমান্নি কােজিনী িসু ও চন্দ্রমুখী িসু জয পথ ততজর কন্নরজিন্নলন, জসই পথন্নক অিলিন কন্নরই িহু মজহলা তান্নের 

লন্নক্ষয এজগন্নয় জগন্নয়জিন্নলন। তুলনামূলকভান্নি িািংলার মুসলীম সমান্নি মজহলান্নের সিংখযা জসন্নক্ষন্নে জকিুটা কম হন্নলও জশক্ষা 

েীক্ষা িা কমজিীিন্নন তান্নের অিংশগ্রহন্নণর সতযতা অস্বীকার করা যায় না। এন্নক্ষন্নে জিগম জরান্নকয়া জনন্নিই একজট পন্নিজর সূচনা 

কন্নরজিন্নলন, জকন্তু জিগম জরান্নকয়ান্নতই িািংলার মুসলীম নারী সমান্নির অগ্রগজত জথন্নম থান্নকজন। পরিতজীকান্নল অগ্রগজতর এই 

পতাকান্নক জযজন িহন কন্নর জনন্নয় জগন্নয়জিন্নলন তার নাম ফজিলাতুন্নেসা। 
 

     ফজিলাতুন্নেসা জিন্নলন জিথুন কন্নলন্নির প্রথম মুসলীম িােী। ১৯০৫ সান্নল পূিজিািংলার টাঙ্গাইল জিলার কন্নরাজটয়ার গ্রান্নম 

এক সাধারণ পজরিান্নর তার িন্ম। করজটয়ার িজমোর িাজিন্নত স্বল্প জিতন্নন কমজরত স্বল্প জশজক্ষত জপতা আব্দুল ওয়ান্নিে 

খান্ননর কনযা ফজিলাতুন্নেসার প্রাথজমক জশক্ষা গ্রান্নম শুরু হন্নলও কনযার তীক্ষ্ণ জমধার পজরচয় জপন্নয় জপতা আব্দুল ওয়ান্নিে 

ফজিলাতুন্নেসান্নক ঢাকা শহন্নর জনন্নয় এন্নস ইন্নেন গালজস স্কুন্নল ভজতজ কন্নর জেন্নয়জিন্নলন। কনযা ফজিলাতুন্নেসার প্রজত জপতা 

আব্দুল ওয়ান্নিন্নের এই পেন্নক্ষপ তৎকালীন জগাোঁিা পশ্চােপে মুসলমান সমান্নির মন্নধয জনিঃসন্নদন্নহ এক জিরল েৃষ্টান্ত স্বরূপ 

জিল। জপতার এই উোর মানজসকতার প্রভাি পরিতজীকান্নল ফজিলাতুন্নেসার উচ্চজশক্ষার িীিন্নন প্রজতফজলত হন্নয়জিল। 

ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা ইন্নেন স্কুল জথন্নক ১৯২১ সান্নল মযাজিকুন্নলশন পাশ কন্নরন এিিং ইন্নেন কন্নলি জথন্নকই ১৯২৩ সান্নল 

প্রথম মুসলীম মজহলা জহন্নসন্নি প্রথম জিভান্নগ ইন্টারজমজেন্নয়ট পরীক্ষায় কৃতকাযজ হন্নয় িৃজত্ত লাভ কন্নরন। এরপর জতজন 
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কলকাতার মজহলা কন্নলি জিথুন্নন ভজতজ হন। জিথুন কন্নলন্নি ধমজ-িণজ জনজিজন্নশন্নষ সকল জমধািী িােী ভজতজ হন্নত পারত। যজেও 

জিথুন্নন তখন অজভিাত ও রক্ষণশীল পজরিান্নরর জমন্নয়রাই সিংখযায় অজধক জিল। জসন্নক্ষন্নে ফজিলাতুন্নেসা জিন্নলন জিথুন 

কন্নলন্নির প্রথম মুসলীম িােী। 
 

    জিথুন কন্নলন্নি দু-িির অধযয়ন্ননর পর ১৯২৫ সান্নল জেসজটিংশন সহ জি.এ. পাশ কন্নরন। ফজিলাতুন্নেসার এই জগৌরেীপ্ত 

পরীক্ষার ফলাফল িািংলার মুসলীম সমান্নির নারীর উচ্চজশক্ষার পথ প্রশস্ত কন্নরজিল। এরপর তার জপতা সমান্নির ভ্রুকুজট 

উন্নপক্ষা কন্নর কনযা ফজিলাতুন্নেসান্নক ১৯২৫ সান্নল ঢাকা জিশ্বজিেযালন্নয় জমশ্র অিংক শান্নে এম.এ. ক্লান্নস ভজতজ কন্নর জেন। এই 

সময় জয সকল গুণী মানুন্নষর সাজেন্নধয ফজিলাতুন্নেসা এন্নসজিন্নলন তারা হন্নলন পরিতজীকান্নল ঢাকা জিশ্বজিেযালন্নয়র ভাইস 

চযান্সলর তৎকালীন সমন্নয় ইিংরািীর প্রন্নফসর ে. হাসান, অিংক শান্নের প্রন্নফসর ে. এন.এম. জিাস, পোথজ জিজ্ঞান্ননর প্রন্নফসর 

ে. কািী জমাতাহার জহান্নসন এিিং কজি নিরুল ইসলাম। তন্নি িযজিগতভান্নি ফজিলাতুন্নেসা জিন্নলন অতীি েৃঢ়ন্নচতা প্রকৃজতর 

মজহলা। তাই সি সম্পকজন্নকই জতজন একজট জনজেজষ্ট গজির মন্নধয আিদ্ধ রাখন্নতন। ১৯২৭ সান্নল ঢাকা জিশ্বজিেযালয় জথন্নক 

ফজিলাতুন্নেসা জমশ্র গজণন্নত এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম জশ্রজণন্নত প্রথম স্থান অজধকার কন্নরন। তৎকালীন যুন্নগ মুসলীম িােী 

জহন্নসন্নি তার এই কৃজতত্ব জিল ঐজতহাজসক। অতযন্ত প্রগজতশীল জচন্তাধারার মানুষ ফজিলাতুন্নেসা সমান্নির প্রচুর সমান্নলাচনা 

জিদ্রুপ উন্নপক্ষা কন্নর জিারখা িািাই জিশ্বজিেযালন্নয় জযন্নতন। তার ফলস্বরূপ তার উপর ইট পাটন্নকল জিাোঁিা হত। 
 

     ১৩৩৪ িঙ্গান্নব্দ ‘িাজষজক সওগাত’ এর জিতীয় িন্নষজর িনয ফজিলাতুন্নেসা “দু-জেন্ননর জেখা” নান্নম একজট জিাট গল্প 

পাজিন্নয়জিন্নলন। জসইসূন্নে পজেকার সম্পােক জমাহম্মে নাজসরুজিন্ননর সান্নথ তার পজরচয় জিল। ফজিলাতুন্নেসা নাজসরুজিনন্নক 

তার উচ্চজশক্ষা লান্নভর িনয জিন্নেশ যাওয়ার ইচ্ছার কথা িানান। এর সন্নঙ্গ জতজন আরও িন্নলন জয এ িযাপান্নর তার মানজসক 

েঢ়ৃ সিংকল্প িযতীত অনযজকিু সিল জনই। কারণ ঢাকা জিশ্বজিেযালয় মুসলমান জমন্নয় িন্নল তার এই জিন্নলত যািার প্রস্তািন্নক 

প্রতযাখযান কন্নরন্নি। অন্ননক সিংগ্রান্নমর পর অিন্নশন্নষ ১৯২৮ সান্নল জেট স্কলারজশপ জনন্নয় ফজিলাতুন্নেসা জিন্নলত গমন 

কন্নরজিন্নলন। জিন্নলন্নত থাকাকালীন তৎকালীন জেন্নরক্টর অি এেুন্নকশন খান িাহাদুর আহিাননুল্লাহর পুে শামসুন্নজাহার সান্নথ 

তার পজরচয় হয়, যা পরিতজীকান্নল জিিান্নহ পজরণজত পায়, যজেও জপতার অসুস্থতার কারন্নণ জশক্ষা অসমাপ্ত জরন্নখই 

ফজিলাতুন্নেসান্নক জেন্নশ জফন্নর আসন্নত হন্নয়জিল। যার িনয জতজন িহু িযঙ্গ জিদ্রুন্নপর সম্মুখীন হন্নয়জিন্নলন। যাইন্নহাক ইিংলযাি 

জথন্নক জফন্নর আসার পর ফজিলাতুন্নেসা জকিুকাল রামপুর জেট গালসজ স্কুন্নলর অধযক্ষা জহন্নসন্নি কাি কন্নরজিন্নলন, জকন্তু তার 

প্রকৃত কমজিীিন শুরু হয় ঢাকা ইন্নেন স্কুন্নলর জশক্ষকতার মন্নধয জেন্নয়। এরপর জতজন জপ্রজসন্নেন্সী ও িধজমান জেজভশন্ননর 

অযাজসসন্নেন্ট স্কুল ইনস ন্নপকন্নিস হন। এর পরিতজীকান্নল জিথুন কন্নলন্নি প্রথন্নম গজণন্নতর অধযাজপকা ও পন্নর জিভাগীয় প্রধান 

এিিং সহ অধযক্ষা জহন্নসন্নি ১৯৪৭ সাল পযজন্ত কাি কন্নরন। 
 

     ফজিলাতুন্নেসা জিথুন্নন জয সকল সািন্নিক্ট পিান্নতন তার মন্নধয জিল Hydrostatics, Co-ordinate Geometry and 

Higher Algebra ইতযাজে। জশক্ষায়, িযজিন্নত্ব, পাশ্চাতয-আধুজনক ভািধারায় প্রভাজিত হন্নলও ফজিলাতুন্নেসার জপাশাক 

িযিহান্নর কখনও অশালীনতার িজহিঃপ্রকাশ ঘন্নট জন। জেন্নশর েশন্নকর মাঝামাজঝ সমন্নয় যখন িযজিগতভান্নি জমাটরগাজির 

িযিহার এত প্রচলন জিল না, জসখান্নন ফজিলাতুন্নেসা কন্নলি আসন্নতন জনন্নির িযজিগত গাজিন্নত। জিন্নলন জটজনস জখলায় 

পারেশজী। 
     

     জেশভান্নগর আন্নগ পযজন্ত ফজিলাতুন্নেসা জিথুন্ননই ভাইস জপ্রজন্সপাল জহন্নসন্নি কমজরত জিন্নলন। ১৯৪৭ সান্নল ভারত 

জিভান্নগর পর ফজিলাতুন্নেসা সরকারী জনয়ম অনুসান্নর পূিজ পাজকস্তান (তৎকালীন পূিজিািংলা) অপশন জনন্নয়জিন্নলন। পূিজ 

পাজকস্তান্নন জিথুন কন্নলন্নির সমমান্ননর কন্নলি না থাকায় ঢাকার একমাে সরকারী ইন্নেন গালসজ হাইস্কুল ও কন্নলন্নি 

জপ্রজন্সপান্নলর পে গ্রহণ করন্নত জতজন িাধয হন। 
      

    ফজিলাতুন্নেসা রািননজতক ও সামাজিক েৃজষ্টভঙ্গীর পজরচয় পাওয়া যায় তৎকালীন সমন্নয় ‘িঙ্গলক্ষী’ (ফাল্গুন ১৩৩৮ িঙ্গাব্দ) 

পজেকায় প্রকাজশত তার একজট িিৃতার মাধযন্নম। জশক্ষার মন্নধয জেন্নয় জতজন জয মুি িাতান্নসর আস্বাে জপন্নয়জিন্নলন, তান্নত জতজন 

উপলজি কন্নরজিন্নলন মানুন্নষর পজরচয় তার ধমজ িা িান্নতর মন্নধয জেন্নয় নয়, মানুষ পজরজচজত লাভ কন্নর তার জনন্নির কন্নমজর 

মন্নধয জেন্নয়। নারী পুরুষ সমকক্ষ সম্পে এিিং সমাি গজিত হন্নল তন্নিই যথাযথভান্নি পূণজাঙ্গতা লাভ করন্নি নারী স্বাধীনতার 

প্রকৃত অথজ। তৎকালীন জিখযাত পজেকা ‘সওগাত’ এর জনয়জমত জলজখকা জিন্নলন ফজিলাতুন্নেসা। এই পজেকায় প্রকাজশত তার 
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অনযতম উন্নল্লখন্নযাগয প্রিন্ধ হল ‘মুসলীম নারীর মুজি’। ‘সওগান্নতর’ প্রকাজশত তার এই সকল রচনাই ফজিলাতুন্নেসার প্রজত 

আকৃষ্ট কন্নরজিল জিন্নরাহী কজি কািী নিরুল ইসলামন্নক। 
 

      যাইন্নহাক জেশভান্নগর পর তৎকালীন পূিজিািংলায় ১৯৫২ এর জশন্নষর জেন্নক ভাষা আন্নদালন সিংগজিত হন্নত থান্নক। 

একজেন্নক ভাষা আন্নদালন্নন অিংশগ্রহণকারী উন্নত্তজিত িােীন্নের জনয়ন্ত্রণ করা, তান্নের োিী জমটান্ননা, অপরজেন্নক 

আন্নদালনকারী িােীন্নের জনয়ন্ত্রণ করা সিংক্রান্ত িযাপান্নর তার িযথজতার িনয তৎকালীন পূিজ পাজকস্তান সরকান্নরর জিক্ষুদ্ধ 

মন্ননাভান্নির সৃজষ্ট- এই দুই জিপরীত িাতাকন্নল পন্নর ফজিলাতুন্নেসা ১৯৫৬ সান্নল কমজিীিন জথন্নক অিসর জনন্নয় জনন্নিন্নক 

জনিজন্নন, অন্তরান্নল সজরন্নয় জনন্নয়জিন্নলন, এিিং ১৯৭৬ সান্নল তার মৃতুয হয়। পরিতজীকান্নল ফজিলাতুন্নেসার সহকমজী আখতার 

ইমাম অনুতপ্ত হৃেন্নয় অজভন্নযান্নগর সান্নথ জলন্নখজিন্নলন জয, ফজিলাতুন্নেসা নারী জশক্ষার সম্প্রসারন্নণর িািংলার জিন্নলন 

অজিচজলত, েৃঢ় সিংকল্পিদ্ধ। ফজিলাতুন্নেসার উন্নেযান্নগ ইন্নেন ইন্টার-জমজেন্নয়ট কন্নলি জথন্নক জেগ্রী কন্নলন্নি উত্তীণজ হয় ও 

জেগ্রী কন্নলন্নি জিজ্ঞান শাখাও জখালা হন্নয়জিল। অথজাৎ জয হান্নত কন্নলন্নির প্রাণ প্রজতষ্ঠা হন্নয়জিল, পরিতজীকান্নল তান্নকই অনযায় 

অপিান্নে কমজিীিন জথন্নক সন্নর জযন্নত হন্নয়জিল। আখতার ইমাম তাই আন্নক্ষপ কন্নর িন্নলজিন্নলন তৎকালীন রািননজতক 

সামাজিক, ধমজীয় পশ্চােময় জপ্রক্ষাপন্নট ফজিলাতুন্নেসার মত একিন অসাধারণ িযজিত্ব, িুজদ্ধমতী, কমজন্নেযাগী, জশজক্ষত ও 

একিন যথাথজ জেশন্নপ্রমী নারীর যথাথজ মূলযায়ন করা হয়জন িলা যায় যুন্নগর তুলনায় অন্ননকটাই এজগন্নয় জিন্নলন। 

ফজিলাতুন্নেসা। জসই সময় মৃতুযর মুহূন্নতজ ফজিলাতুন্নেসা জিন্নলন অিন্নহজলত ও জিস্মৃত। যজেও আজশর েশন্নকর জশন্নষর জেন্নক 

িাহাঙ্গীর নগর জিশ্বজিেযালয় িােীন্নের িনয ‘ফজিলাতুন্নেসা জিাহা’ হল প্রজতষ্ঠা কন্নর ফজিলাতুন্নেসার অসামানয অিোন্ননর 

যথাথজ স্বীকৃজত োন্নন জকিুটা হন্নলও উন্নেযাগী হন্নয়ন্নি।  
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