
 

 

 

তামিিা সুলতানা  

উপ-পমিচালক 

বাাংলাদেশ আনসাি ও গ্রাি প্রমতিক্ষা বামিনী 

 

তামিিা সুলতানা ১৯৮৭ সাদলি ৩১ মিদসম্বি ফেনী শিদি জন্মগ্রিণ কদিন। তাঁি মপতা ফিািাম্মে ইউনূছ একজন 

অবসিপ্রাপ্ত ব্াাংক কি মকতমা এবাং িাতা েমিো ইয়াসমিন গৃমিণী। মতমন ফেনী সিকামি বামলকা উচ্চমবদ্যালয় ফেদক 

িাধ্যমিক এবাং মিকারুনমনসানূন কদলজ ফেদক উচ্চিাধ্যমিক পিীক্ষায় উত্তীণ ম িন। মতমন ঢাকা মবশ্বমবদ্যালয় ফেদক 

উইদিন এন্ড ফজন্ডাি স্টামিজ মবষদয় কৃমতদেি সাদে স্নাতক ও স্নাতদকাত্তি মিগ্রী অজমন কদিন। পিবতীদত ঢাকা 

মবশ্বমবদ্যালদয়ি অধীদন িাস্টাস ম ইন মিউম্যান মসমকউমিটি মিমগ্রও অজমন কদিন।  

 

ফপশাগত েক্ষতাাঃ  

 

জনাব তামিিা সুলতানা ৩৪তি মবমসএস এি িাধ্যদি ২০১৬ সাদল বাাংলাদেশ আনসাি ও গ্রাি প্রমতিক্ষা বামিনী-

ফত ফ াগোন কদিন।  

 

বাাংলাদেশ আনসাি ও গ্রাি প্রমতিক্ষা বামিনী-দত ফ াগোন কদি মতমন সিকািী ফজলা কিান্ডযান্ট, বাাংলাদেশ আনসাি 

ও গ্রাি প্রমতিক্ষা বামিনী, ঢাকা (টিমিমপ), কিান্ডযান্ট, বাাংলাদেশ আনসাি ও গ্রাি প্রমতিক্ষা বামিনী, মিটিমস, গামজপুি 

ও সিকািী পমিচালক (এদস্টট), বাাংলাদেশ আনসাি ও গ্রাি প্রমতিক্ষা বামিনী, সেি েপ্তি-এ কি মিত মছদলন। 

 

প্রমশক্ষণাঃ 

 

জনাব তামিিা সুলতানা মবমসএস প্রশাসন একাদিিী, শািবাগ ফেদক A-৬৪তি বুমনয়ােী প্রমশক্ষণ সম্পন্ন কদিন। 

পিবতীদত মবমসএস (আনসাি) এি ১৫ িাস ফিয়ােী ফিৌমলক প্রমশক্ষণ আনসাি একাদিিী, শমেপুি ফেদক সম্পন্ন 

কদিন। এছাড়াও NAPD ফেদক ল্যাঙ্গুদয়জ ফকাস ম এবাং এটুআই (a2i) er অধীদন ইদনাদিশন কি মশালায় অাংশগ্রিন 
কদিন। 

 

 

সািামজক কি মকান্ডাঃ 

 

জনাব তামিিা সুলতানা মবমসএস উইদিন ফনটওয়াদকমি মনব মামি কমিটিি সেস্য,৩৪ তি মবমসএস গ্রুপ এবাং ঢাকা 

মবশ্বমবদ্যালদয়ি এলািন্যাই অযাদসামসদয়শন, উইদিন এযান্ড ফজন্ডাি স্টামিস এলািন্যাই অযাদসামসদয়শন, কন্ঠশীলন 

এলািন্যাই অযাদসামসদয়শন এি সমিয় সেস্য।  

 

গদবষণা ও প্রকাশনাাঃ  
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ব্মি জীবনাঃ 

 

জনাব তামিিা সুলতানা ২০১২ সাদল ফিাাঃ আিদিদুল ইসলাি-এি সাদে মববাি বন্ধদন আবদ্ধ িন। তাঁি স্বািী মবমসএস 

২৯ ব্াদচি একজন পুমলশ কি মকতমা। বতমিাদন মতমন ঢাকা ফিদরাপমলটন পুমলদশি কাউন্টাি ফটদিামিজি এন্ড 

রান্সন্যাশনাল িাইি ইউমনদট অমতমিি উপ-পুমলশ কমিশনাি মিদসদব কি মিত আদছন। ব্মি জীবদন মতমন এক পুত্র 

ও এক কন্যা সন্তাদনি জননী।   

 

 


