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 eসিপ ফারজানা o eক চালক আহত 
াফ িরেপার্ট র্ার ॥ কে ােত সড়ক দুঘ র্টনায় aিতির  পুিলশ মহাপিরদশ র্ক েরৗশন আরা েবগেমর মম র্াি ক মৃতুয্ হেয়েছ (i ািল ািহ... 

রািজuন)। দুঘ র্টনায় তাঁর সে  থাকা পুিলশ সুপার ফারজানা o চালক িহেসেব আেরক নারী পুিলশ সদ  আহত হেয়েছন। বাংলােদশ 
পুিলেশর িতিনi থম নারী পুিলশ সুপার (eসিপ) িহেসেব eকিট েজলার দািয়তব্ পালন কেরন। আর aিতির  আiিজিপ িহেসেব 
পেদা িত া  িদব্তীয় নারী িছেলন িতিন। তাঁর মরেদহ আনার ি য়া চলেছ। তেব েসামবার স য্া 8টায় িনহেতর লাশ কেব নাগাদ 
েদেশ আনা হে  তা িনি ত হয়িন।  

তাঁর মৃতুয্েত রা পিত েমাঃ আবদুল হািমদ, ধানম ী েশখ হািসনা, জাতীয় সংসেদর ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী, েডপুিট 
ীকার eয্াডেভােকট ফজেল রাবব্ী িময়া eমিপ, চীফ হুiপ নূর-i-আলম েচৗধুরী eমিপ, পুিলশ মহাপিরদশ র্ক ড. েমাহা দ জােবদ 

পােটায়ারী, িডeমিপ কিমশনার েমাঃ আছাদু ামান িময়াসহ িবিভ  ে ণী-েপশার মানুষ েশাক কাশ কেরেছন।  

পুিলশ সদর দফতেরর িডআiিজ (িমিডয়া) েবলুলুর রহমান জানান, গত 4 েম েরৗশন আরা েবগম জািতসংঘ শাি র া িমশেনর 
uে েশ ঢাকা তয্াগ কেরন। কে ােত েপৗঁেছন 5 েম। আর 6 েম aথ র্াৎ েসখােন েপৗঁছােনার পরিদনi মম র্াি ক সড়ক দুঘ র্টনায় তাঁর 
মৃতুয্ হয়।  

ঘটনার িদন শাি র ী িমশেনর েমেডল ােরেড aংশ িনেত িগেয়িছেলন েরৗশন আরা। েদশিটর িকনশাসা নামক ােন ানীয় সময় 
রিববার স য্া সােড় ছয়টায় eকিট লিরর সে  ধা া েলেগ েরৗশন আরা েবগম ঘটনা েলi মারা যান। e সময় রoশন আরা েবগমেক 
বহনকারী গািড়র চালকসহ বািক দুiজন আহত হন। আহতেদর মে  পুিলেশর eসিপ (কমা ার) ফারজানাo রেয়েছন। পুিলশ াফ 
কেলেজর ের েরর দািয়েতব্ িছেলন েরৗশন আরা। 

2৯99 সােলর 26 েফ য়াির িবিসeস পরী ায় u ীণ র্ হেয় পুিলশ কয্াডাের েযাগদান কেরিছেলন েরৗশন আরা। েমৗিলক িশ ণ 
েশেষ িতিন ঢাকায় িশ ানিবস সহকারী পুিলশ সুপার িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন। eরপর রাজশাহীর সারদা পুিলশ eকােডিম, 
নারায়ণগ  o ঢাকা েমে াপিলটন পুিলেশ (িডeমিপ) সহকারী পুিলশ কিমশনার িহেসেব কম র্রত িছেলন। 2৯৯5 সােল aিতির  
পুিলশ সুপার িহেসেব পেদা িত েপেয় ক বাজাের দািয়তব্ পালন কেরন। eরপর eকi পেদ টা াiল, কুিম া o চ ােম কম র্রত 
িছেলন। েরৗশন আরা 2৯৯9 সােলর 4 িডেসমব্র থম নারী পুিলশ সুপার িহেসেব পেদা িত েপেয় মু ীগে  দািয়তব্ পালন কেরন। 
3129 সােলর 7 নেবমব্র িতিন aিতির  আiিজিপ িহেসেব পেদা িত পান। েরৗশন আরা িদব্তীয় নারী, িযিন e পেদ আসীন 
হেয়েছন। eর আেগ থম নারী িহেসেব e পেদ িছেলন ফােতমা েবগম। ei পুিলশ কম র্কত র্া েদেশর বাiের যু রােজয্র পুিলশ াফ 
কেলজ, ামিশল েথেক ােটিজক য্ািনং েকাস র্ eবং িলডারিশপ েকাস র্ ফর িফেমলিলডার’স iন i ার াশনাল eকােডিম েকােস র্ 
aংশ হণ কেরন।  

পুিলশ বািহনীেত aবদােনর সব্ীকৃিত সব্রূপ দুiবার আiিজিপ াচ া  হন। বাংলােদশ সরকােরর িদব্তীয় সেব র্া  পুিলশ পদক 
‘িপিপeম’ লাভ কেরন। 2৯৯9 সােল িতিন মু ীগে র পুিলশ সুপার থাকাকালীন ‘aন া শীষ র্ দশ-2৯৯9’ পুর ার o 3123 সােল 
i ার াশনাল eয্ােসািসেয়শন aব uiেমন পুিলেশর লারিশপ eয্াoয়াড র্-3123 লাভ কেরন।  

েরৗশন আরা মগবাজােরর সােবক িটe িট u  িব ালয় েথেক মা িমক o িভকারুনিনসা নূন ল eয্া  কেলজ েথেক u  মা িমক 
পাস কেরন। eরপর ঢাকা িবশব্িব ালয় েথেক িবeসeস (aনাস র্), eমeসeস িড ী aজর্ন কেরন। িতিন িসিভল সািভ র্স uiেম  



েনটoয়ােক র্র িত াকালীন িনব র্াহী সদ  িছেলন। িতিন বাংলােদশ পুিলশ uiেমন েনটoয়ােক র্র সােবক সভাপিত িছেলন। িতিন eক 
ক া স ােনর জননী িছেলন। 

aিতির  পুিলশ মহাপিরদশ র্ক েরৗশন আরা েবগেমর মৃতুয্েত গভীর েশাক কাশ কেরেছন রা পিত েমাঃ আবদুল হািমদ। eক 
েশাকবাত র্ায় িতিন েরৗশন আরার আ ার মাগিফরাত কামনা কেরন eবং েশাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা 
জািনেয়েছন। 

পুিলেশর aিতির  আiিজিপ েরৗশন আরার মৃতুয্েত গভীর েশাক o দুঃখ কাশ কেরেছন ধানম ী েশখ হািসনা। ধানম ীর 
কায র্ালয় জািনেয়েছ, েশখ হািসনা মরহুমার আ ার মাগিফরাত কামনা কেরেছন eবং েশাকস  পিরবােরর সদ েদর িত সমেবদনা 
জািনেয়েছন। 

eক েশাকবাণীেত ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, েমধাবী o েচৗকস পুিলশ aিফসার েরৗশন আরার মৃতুয্েত বাংলােদশ 
পুিলেশর aপূরণীয় িত হেয়েছ।  

eছাড়াo েরৗশন আরার মৃতুয্েত বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর েডপুিট ীকার েমাঃ ফজেল রাবব্ী িময়া eমিপ eবং চীফ হুiপ নূর-i-
আলম েচৗধুরী eমিপ গভীর েশাক কাশ কেরেছন।  

েরৗশন আরার মৃতুয্েত আiিজিপ ড. জােবদ পােটায়ারী গভীর েশাক o দুঃখ কাশ কেরেছন। eক িববৃিতেত আiিজিপ িনহেতর 
িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনা eবং তাঁর েশাকস  পিরবােরর সদ েদর িত সমেবদনা জানান। 

 


