
    - ২ 
 

বাাংলাদেশ ববসামরিক রবমান চলাচল কর্তপৃক্ষ 

সেি েপ্তি, কুরমদৃ ালা, ঢাকা। 
                                     

                                           

              

রনিাপত্তা অপাদি ি (মরিলা)/ রনিাপত্তা অপাদি িগদেি চূড়ান্ত বজেষ্ঠতা তারলকা 

 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

  ববগম িারশো খানম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-ঢাকা 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

৩০ ০৬  ৯৬৭                         

২  ০৪  ৯৮৭ 

                        

২  ০৪  ৯৮৭ 

 ব াগোদনি বেরক্ষদত এবাং একই 

তারিদখ ব াগোদনি বক্ষদে জন্ম 

তারিদখি বজেষ্ঠতাি রিরত্তদত 

  ববগম উদে িারববা সুলতানা  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এস.এস.রস 

রনজ বজলা- াাংগাইল 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০ /০ / ৯৬৮                         

২  ০৪  ৯৮৭ 

                        

২  ০৪  ৯৮৭ 

-ঐ- 

  ববগম নারগসৃ পািিীন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এস.এস.রস 

রনজ বজলা-বগুড়া 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০৯/০ / ৯৬৮                         

২  ০৪  ৯৮৭ 

                        

২  ০৪  ৯৮৭ 

ঐ- 

  ববগম আরিয়া খাতুন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-িাংপুি 

                     

        ,        

                      , 

          

 ৬/০৯/ ৯৬৮                         

২৩ ০৪  ৯৮৭ 

                        

২৩ ০৪  ৯৮৭ 

ঐ- 

  ববগম ওয়ারিো িিমান 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এম.এ 

রনজ বজলা-পাবনা 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

৩০/ ০/ ৯৬৭                         

২৯ ০৪  ৯৮৭ 

                        

২৯ ০৪  ৯৮৭ 

-ঐ- 

  ববগম ছাদলিা খাতুন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-রেনাজপুি 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০ /০ / ৯৬৪                         

২৬ ০৮  ৯৮৭ 

                        

২৬ ০৮  ৯৮৭ 

-ঐ- 

  ববগম সারিন আকতাি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-বরিশাল 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০৫/০২/ ৯৬৫                         

২৬ ০৮  ৯৮৭ 

                        

২৬ ০৮  ৯৮৭ 

 -ঐ- 

  ববগম শওকত আিা 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-রপদিাজপুি 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০ /০৪/ ৯৬৭                         

২৬ ০৮  ৯৮৭ 

                        

২৬ ০৮  ৯৮৭ 

 -ঐ- 



    - ২ 
 

     

  

                              

        

                                          

                       

                       

               

       

      

    

  ববগম আদনায়ািা  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- আরলম  

রনজ বজলা-গাজীপুি 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০৩/০২/ ৯৭৩                         

 ৩  ০  ৯৯৯ 

                      ) 

 ৩  ০  ৯৯৯ 

 রনদয়াদগি বেরক্ষদত ও ব াগোদনি 

রিরত্তদত 

 

  বমাদশেৃা ববগম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.এ 

রনজ বজলা-ঝালকাঠি 

               ,        ০৫/  / ৯৬৬                         

 ৩ ০৬ ২০০  

                        

 ৩ ০৬ ২০০  

 রনদয়াদগি বেরক্ষদত ও ব াগোদনি 

রিরত্তদত 

 

  ববগম শািানাজ বচৌধুিী 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এস.এস.রস 

রনজ বজলা-মারনকগঞ্জ 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০৭/০৩/ ৯৭৪                  

২৮ ০৫  ৯৯৮ 

 

                 

                        

৩   ২ ২০০৯ 

                            

               

  ববগম খায়রুন বনছা 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-চাঁেপুি 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

 ৭/০৬/ ৯৭৪                  

২৮ ০৫  ৯৯৮ 

 

                 

                        

৩   ২ ২০০৯ 

 -ঐ- 

  ববগম িারশো পািিীন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- এইচ.এস.রস 

রনজ বজলা-বাদগিিা  

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

 ৮/০৭/ ৯৬৮                  

২৮ ০৫  ৯৯৮ 

 

                 

                        

৩   ২ ২০০৯ 

 -ঐ- 

  ববগম বমদরা তালুকোি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এইচ.এস.রস  

রনজ বজলা-চট্টগ্রাম 

                        

        

                     

        ,        

০ /০ / ৯৭                   

৩  ০৫  ৯৯৮ 

 

                 

                        

৩   ২ ২০০৯ 

 -ঐ- 

  ববগম নারসমা আক্তাি 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা-এস.এস.রস 

রনজ বজলা-ঝালকাঠি 

                  

        ,       

                     

            ,      

০৮/ ০/ ৯৭৬                  

০৩ ০৬  ৯৯৮ 

 

                 

                        

২৫ ০৫ ২০ ০ 

                            

               

  জান্নাতুল বেিদেৌসী ববগম 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- োরখল 

রনজ বজলা-বশিপুি 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০৩/  / ৯৭৬                  

০৪ ০৬  ৯৯৮ 

 

                 

                        

২৯ ০৪ ২০ ২ 

 -ঐ- 

  ববগম সসয়ো আেদিাজা আইরিন 

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.এ 

রনজ বজলা-বমৌলিীবাজাি 

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা 

০২/০ / ৯৬৮                  

 ৪ ০৬  ৯৯৮ 

 

                 

                        

২৯ ০৪ ২০ ২ 

 -ঐ- 

      

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.রব.এ 

রনজ বজলা-         

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা

                                                                                   

             

  

রশক্ষাগত ব াগ্যতা- রব.রব.এ 

রনজ বজলা-  

ি িত শািজালাল আন্তঃ 

রবমানবন্দি, ঢাকা

                                                 ঐ 

 


