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সড়ক পচিবহন ও মহাসড়ক চবভাগ 

সড়ক পচিবহনও সসতু মন্ত্রণালয় 

 

সুলতানা ইয়াসমীন ১৯৭৬ সাললি ৩১ চিলসম্বি লালমচনিহাট সেলায়  েন্মগ্রহণ কলিন। তাঁি চপতা সমাোঃ 

সমাফাজ্জল হক  ও মাতা সমাসাোঃ আয়শা খাতুন। চতচন S.S.C সত ১ম চবভাগ, H.S.C সত ১ম চবভাগ, ইংলিচে 

সাচহতয (সম্মান)-এবং মাস্টাস স এ ২য় সেণী  অেসণ কলিন। পিবতীলত সাফলেি সালে েনপ্রশাসন মন্ত্রণাললয়ি 

Strengthening Government through Capacity Development of the BCS Cadre 

Officials শীর্ সক প্রকলেি আওতায় বৃচিপ্রাপ্ত হলয় যুক্তিালেযি University of Bedfordshire হলত 

MSC in International Human Resource Management  চিচগ্র অেসণ কলিন। চতচন 

অলেচলয়া সিকালিি সফললাশীপ সপ্রাগ্রালমি আওতায়  Professional Development Training 

Program for Mid Career Public Servants in Bangladesh অেসন কলিন। Danida 

Fellowship এি আওতায় সিনমাকস ও তানোচনয়ায়  Organisational Change Management 

Training গ্রহন কলিন। এছাড়া বাংলালেশ সিকালিি আচে সক সহায়তায় ভািলত Leveraging ICT in 

Project Management চবর্লয় চিললামা সার্ট সচফলকট অেসন কলিন।  

 

সপশাগত েক্ষতাোঃ  

েনাব সুলতানা ইয়াসমীন ২০ তম চবচসএস এি মাধ্যলম ২০০১ সালল প্রশাসন কযািালি সহকািী কচমশনাি ও 

ম্যাচেলেট চহসালব সিকাচি িাকুিীলত স াগোন কলিন। চতচন সেলা প্রশাসলকি কা সালয় ,কুচমল্লা এবং সেলা 

প্রশাসলকি কা সালয় ,ব্রাহ্মনবাচড়য়া সত ৩য় ও ২য় সেচণি ম্যাচেলেট চহলসলব সুনালমি সালে োচয়ত্ব পালন 

কলিলছন। সহকািী কচমশনাি (ভুচম) চহলসলব কুচমল্লা সেলাি সিৌদ্দগ্রাম উপলেলা এবং উপলেলা চনব সাহী অচফসাি 

চহলসলব হচবগঞ্জ সেলাি নবীগঞ্জ এবং চসললট সেলাি েচক্ষন সুিমা উপলেলায় েক্ষতা ও সুনালমি সালে োচয়ত্ব 

পালন কলিলছন।চসচনয়ি সহকািী সচিব চহলসলব স্থানীয় সিকাি চবভাগ, স্থানীয় সিকাি,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রণালয় এবং উপসচিব চহলসলব সড়ক পচিবহন ও সসতু মন্ত্রণাললয় কম সিত চছললন।বতসমালন সড়ক পচিবহন ও 

মহাসড়ক চবভালগ যুগ্মসচিব চহলসলব কম সিত আলছন। 

 

 

 

 



প্রচশক্ষণোঃ  

েনাব ইয়াসমীন  বুচনয়ােী প্রচশক্ষণ, আইন ও প্রশাসন সকাস স, সালভ স এন্ড সসলটললমন্ট ইতযাচে আবচিক 

প্রচশক্ষণসহ এ প সন্ত সেলশ-চবলেলশ চবচভন্ন ধিলণি প্রচশক্ষণ গ্রহণ কলিলছন। তাি মলধ্য সেলশি অভযন্তলি  

চফটচলস্টভুক্ত ইউ এন ও সেি েন্য ১০ম ওচিলয়লন্টশন সকাস স ,পাবচলক প্রচকওিলমন্ট ম্যালনেলমন্ট সকাস স, ই-ফাইল 

ব্যাবস্থাপনা, সেইচনং ইন বালেট এন্ড আকাউচন্টং,চপচপচপ অেলিার্টি অধীলন 

Identification,Development,Procurement Management প্রচশক্ষন ইতযাচে উলল্লখল াগ্য 

ববলেচশক প্রচশক্ষলণি মলধ্য উলল্লখল াগ্য হলে, Young Leaders’ Training in Japan, The 

Capacity Building Program for Govt. Officials in South Korea, Capacity 

Building Program on Good Governance and Effective Public Administration in 

India  ইতযাচে। এছাড়াও চতচন িীলন National Energy Strategy Seminar  এবং সনপালল Fifth 

South Asian Conference on Sanitation এ অংশগ্রহন কলিন। 

 

সামাচেক কম সকান্ডোঃ 

েনাব সুলতানা ইয়াসমীন চবচভন্ন সামাচেক কম সকালন্ড সম্পৃক্ত িলয়লছন। চতচন  চবচসএস উইম্যান সনটওয়াকস এি 

চনব সাহী সেস্য, িংপুি চবভাগ সচমচতি যুগ্ম সাধািণ সম্পােক, লালমচনিহাট সেলা সচমচত,ঢাকা ি মচহলা চবর্য়ক 

সম্পােক চহলসলব োচয়ত্ব পালন কিলছন। চতচন  অচফসাস স ক্লাব, ঢাকাি একেন সেস্য। এছাড়াও চতচন স্কাউর্টং 

এি সালে সম্পৃক্ত চছললন। 

 

প্রকাশনাোঃ  

েনাব সুলতানা ইয়াসমীন চনয়চমত কচবতা সললখন। অমি একুলশ বইলমলা ২০২১ এ তাঁি প্রেম কাব্যগ্রন্থ “েীবাশ্ম 

ভাললাবাসা”প্রকাচশত হলয়লছ। এছাড়াও চবচভন্ন সিকাচি েপ্তি,সংস্থা, সেলা প্রশাসন,চবচসএস প্রশাসন 

এলসাচসলয়শন,অচফসাস স ক্লাব ঢাকা ইতযাচে সাচহতয প্রকাশনা সত তাঁি সলখা কচবতা ও চনবন্ধ  প্রকাচশত হলয়লছ। 

 

ভ্রমণোঃ 

েনাব সুলতানা ইয়াসমীন পৃচেবীি বহু সেশ ভ্রমণ কলিলছন। সিকাচি ব্যবস্থাপনায় চতচন যুক্তিােয, সিনমাকস, 

তানোচনয়া, োপান, অলেচলয়া, েচক্ষন সকাচিয়া, চভলয়তনাম, চফচলপাইন, ইলদালনচশয়া, িীন, ভািত, সনপালসহ 

চবচভন্ন সেলশ চবচভন্ন সময়ালে প্রচশক্ষণ গ্রহণ,সভা/সসচমনালি স াগোন এবং সফললাশীপ সপ্রাগ্রালম অংশগ্রহন কলিন। 

সিকাচি োচয়ত্ব পাললন সসৌচে আিলেি চিয়ালে বাংলালেশ দূতাবালস স্বেকালীন সংযুচক্তলত কাে কলিলছন। 

ব্যচক্তগত ব্যবস্থাপনায় চসঙ্গাপুি, োইোন্ড ভ্রমণ কলিলছন। 

 

 

ব্যচক্ত েীবনোঃ 

েনাব সুলতানা িাঁেপুি সেলাি হােীগঞ্জ উপলেলাি সমা: সমাস্তফা কামাল সিোি এি সালে চববাহ বন্ধলন আবদ্ধ 

হন। তাঁি স্বামী সবসিকািী কম সকতসা। চতচন  পাঁি  সবালনি মলধ্য তৃতীয়। 


