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ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ 

দদাদের চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

www.shishuacademy.gov.bd 

 
 
 

স্মাযক নাং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০১.১৭-০৭(৪)                                   তাশযখ : ০২.০১.২০১৮ শি.     

 

 

বফলয় :   ২০১৮-২০১৯ অর্ থ ফৎদযয  ফাবল থক  কভ থম্পাদন  চুবি (APA ) এয ত্রৈভাশক (অদটাফয- 

           শেদম্বয) ২০১৮ প্রবিবফদন প্রপ্রযণ প্রবে।  

 
 
সূৈ : ৩২.০০.০০০০.০৯২.৩৪.০০২.১৭/৮৮,  তাশযখ : ১৯.১২.২০১৮ শি:  

 

 

উর্য থক্ত বফলয় ও সূবেয বযবপ্রবিবি জানাবনা মাবে প্রম, ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য চাবদা 

প্রভািাবফক ংর্যি ছক অনুমায়ী ফাংরাবদ বশু একাবড শভয ফাবল থক কভ থম্পাদন চুশক্ত য ত্রৈভাশক 

(অদটাফয-শেদম্বয) ২০১৮ ফাস্তফােন অগ্রগশতয (প্রকৃত অজথন) মূল্যােন প্রশতদফদন  এিদবে প্রবয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য প্রপ্রযণ কযা বরা।  

 

 

ংর্যবি : ফণ থনা প্রভািাবফক - ০৫ ািা।  

 

 

 

 

শচফ 

ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে  

ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

 

 আনজীয শরটন 

শযচারক 

ফাাংরাদদ শশু একাদেশভ  

দপান : ৯৫৫০৩১৭ 

ই-দভইর : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুশরশ : দে  জ্ঞাতাদথ ©  কামা ©দথ © 
 

১। জনাফ নুরুন্নাায দফগভ, শশনেয কাযী প্রধান (প্লাউ ইউশনট), ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে ,  

    ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

২। দপ্রাগ্রাভায, ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে , ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

৩। শ.এ. টু শযচারক, বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি। 

৪। অশপ কশ। 



E:\Shishu Academy\WEb doccument\APA Report (October- December) 2018.doc 2 



E:\Shishu Academy\WEb doccument\APA Report (October- December) 2018.doc 3 

দকন-৩ 

ফাাংরাদদ শশু একাদেশভয দকৌরগত উদেশ্যশবশিক কাম থক্রভ, কভ থম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্যভাৈামূ                          

 

দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশক্ত 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজ©ন  

 

রক্ষ্যভাৈা/শনণা©েক ২০১৮-২০১৯  

 (Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

ত্রৈভাশক 

অজথন 

(অদটাফয-

শেদম্বয 

২০১৮) 

অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ফাধ্যতামূরক দকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

 

(১) শশুয 

দভধা ভনন 

শফকাদয 

ভাধ্যদভ 

আদ © 
নাগশযক 

শাদফ গদড় 

দতারা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬০ 

১.১ শশুদদয 

াাংস্কৃশতক প্রশক্ষ্ণ 

প্রদান। 

১.১.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা 

(াজায) 

০৭.০০ ৩০ ৩৬ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৭০২৯ 

১.২ শশুদতাল গ্রন্থ 

প্রকা 

১.২.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা 

(টি) 

০৬.০০ ৪৫ ২০ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ০২ 

১.৩ শশুদদয রাইদেশয 

ব্যফাদয সুদমাগ প্রদান। 

১.৩.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা ০৫.০০ ১০০০০ ১২০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১,৬৮৯ 

১.৪ জাতীে শশু  

দভৌসুভী পুযস্কায প্রদান। 

১.৪.১ উকাযদবাগী শশু  াংখ্যা ০৫.০০ ১.৬৫ ২.৭৭ ২.৮০ ২.৭৯ ২.৭৮ ২.৭৭ ২.৩৩ - 

১.৫ শশুয শফকাদ 

প্রাযশিক শক্ষ্া প্রদান। 

১.৫.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা ০৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ - - - - 
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দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশক্ত 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজ©ন  

 

রক্ষ্যভাৈা/শনণা©েক ২০১৮-২০১৯  

 (Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

ত্রৈভাশক 

অজথন 

(অদটাফয-

শেদম্বয 

২০১৮) 

অাধায

ণ 

অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ফাধ্যতামূরক দকৌরগত উদেশ্যমূ 

  ১.৬ শশু শফকা দকন্দ্র শযচারনা। ১.৬.১ সুশফধাফশিত শশু 

উকাযদবাগী 

াংখ্যা  ৫.০০ ৭৪০ ৭৫০ ৭৬০ ৭৫৫ ৭৫২ ৭৫০ ৭৪৫ - 

১.৭ শশু জাদুঘয শযদ শদনয ভাধ্যদভ 

দদ  শফদদদয ইশতা ঐশতয 

ম্পদকশ শশুদদয শযশচত কযাদনা। 

১.৭.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা  ৫.০০ ৭০০০ ৮০০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮২৫০ ৮০০০ ৭৭৫০ ৩,৮৫৪ 

১.৮ শশুয ভনন, দভধা  াাংস্কৃশতক 

শফকা। 

১.৮.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৫.০০ ২.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৩.৩৫ ৩.২০ ৩.০০ ২.৭০ - 

১.৯ শশুদদয উদ্ভাফনী ক্ষ্ভতা বৃশিদত 

ােতা এফাং তাদদয শনভ শর শফদনাদদনয 

ব্যফস্থা গ্রদণয রদক্ষ্য শশু আনন্দদভরা 

আদোজন। 

১.৯.১ উকাযদবাগী শশু

  

াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৫.০০ ১.৫০ ২.০০ ২.৫০ ২.৩৫ ২.২০ ২.০০ ১.৮০ - 

১.১০ শশুয শফকাদ প্রাযশিক শক্ষ্া 

প্রকদেয ভাধ্যদভ ২০ টি দে-দকোয 

দন্টায শযচারনা। 

১.১০.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা ৪.০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ - - - - - 

১.১১ কুইজ  শফতক উৎফ ১.১১.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা ৪.০০ ২০৮০০ ২২০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২৫০০ ২২০০০ ২০০০০ ২৪০০০ 

১.১২ ফই ড়া এফাং ক্ষুদদ দরখক 

কামক্রভ 

১.১২.১ উকাযদবাগী শশু াংখ্যা ৪.০০ ২২২০ ২৪০০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪২৫ ২৪০০ ২৩০০ ২৫০০ 
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দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশক্ত 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজ©ন  

 

রক্ষ্যভাৈা/শনণা©েক ২০১৮-২০১৯  

 (Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

ত্রৈভাশক 

অজথন 

(অদটাফয-

শেদম্বয 

২০১৮) 

অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ফাধ্যতামূরক দকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

 

২. শশু 

অশধকায 

প্রশতষ্ঠা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ 

(২.১) শশু অশধকায ম্পদকশ দচতনতায রদক্ষ্ 

শশু শদফ  শশু অশধকায প্তা উদমান। 

২.১.১ 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৬.০০ ৫.৫০ ৬.০০ ৬.৫০ ৬.৩৫ ৬.২০ ৬.০০ ৫.৬০ ৬.৫৭ 

(২.২) প্রাযশিক শক্ষ্া প্রদাদনয ভাধ্যদভ শশুদদয 

শক্ষ্া গ্রদণয সুদমাগ শনশিত কযা। 

 

২.২.১ 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা ৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ - - - - - 

(২.৩) শশু অশধকায ফাস্তফােদনয রদক্ষ্য শশুদদয 

শফশবন্ন কাম©ক্রভ গ্রণ। 

২.৩.১ 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৬.৭৫ ১৬.৩৫ ১৬.০০ ১২.০০ - 
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দপ্তয/ংস্থায আফবিক প্রকৌরগি উবেিমূ, ২০১৮-১৯ 

(প্রভাট নম্বয-২৫)     

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪  করাভ-৫ করাভ-৬ ত্রৈভাশক অজথন 

(অদটাফয-

শেদম্বয ২০১৮) 
প্রকৌরগি উবেি 

(Strategic 

Objectives) 

প্রকৌরগি 

উবেবিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ থম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রিযভাোয ভান ২০১৮-১৯ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

অবি উত্তভ 

(Very Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চরবি ভান 

(Fair) 

৭০% 

চরবিভাবনয 

বনবে 

(Poor) 

৬০% 

ফাবল থক কভ থম্পাদন 

চুবি ফাস্তফায়ন 

প্রজাযদাযকযণ 

৩ 

ভাঠম থাবয়য কাম থারপ্রয়য বে ২০১৮-২০১৯ 

অর্ থফছবযয ফাবল থক কভ থম্পাদন  চুবি স্বািয 

ওবয়ফাইবট আবরাড 

 ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি স্বািবযি িাবযখ ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ 
২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

০৭জুন, ২০১৮ 

 ২০১৮-২০১৯ অর্ থফছবযয ফাবল থক কভ থম্পাদন 

চুবিয অধ থ-ফাবল থক মূল্যায়ন প্রবিবফদন ংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/বফবাবগ দাবখর 

মূল্যায়ন প্রবিবফদন দাবখরকৃি িাবযখ ০.৫ 
১৭ জানুয়াবয 

২০১৯ 

২০ জানুয়াবয 

২০১৯ 

২১ জানুয়াবয 

২০১৯ 

২২ জানুয়াবয 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়াবয 

২০১৯ 

- 

ভাঠম থাবয়য কাম থারপ্রয়য ২০১৮-১৯ অর্ থফছবযয 

ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবিয অধ থ-ফাবল থক 

মূল্যায়ন প্রবিবফদন ম থাবরাচনাবে পরাফিথক   

(feedback)    ভন্ত্রণারয়/বফবাবগ 

পরাফিথক (feedback) প্রদত্ত িাবযখ ১ 
২৪ জানুয়াবয 

২০১৯ 

৩ ১ জানুয়াবয 

২০১৯ 

০৪ প্রপব্রুয়াবয 

২০১৯ 

০৮ প্রপব্রুয়াবয 

২০১৯ 

১১ 

প্রপব্রুয়াবয 

২০১৯ 

- 

যকাবয কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধবি 

অন্যান্য বফলবয় কভ থকিথা/কভ থচাযীবদয জন্য 

প্রবিণ আবয়াজন 

আবয়াবজি প্রবিবণয ভয় 
জনঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

 

১৬ 

কাম থদ্ধবি, 

কভ থবযবফ ও 

প্রফায ভাবনান্নয়ন 

১০ 

 

ই-পাইবরং দ্ধবি ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট প্রডবেয ভাধ্যবভ গৃীি ডাক ই-পাইবরং 

ববেবভ আবরাডকৃি 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 

৮০ 

ই-পাইবরং নবর্ বনষ্পবত্তকৃি ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ 
ই-পাইবর ে জাযীকৃি **** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ 

দপ্তয/ংস্থা কর্তথক অনরাইন প্রফা চালু কযা চালু নুযনিভ একটি নতু্ ই-াবব থ চালুকৃি িাবযখ ১  
১০ জানুয়াবয, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়াবয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াবয, 

২০১৯ 

৩১ ভাচ থ, 

২০১৯ 

৩০ এবপ্রর, 

২০১৯ 

০২ জুরাই, 

২০১৮ 

দপ্তয/ংস্থা ও অধীনস্থ কাম থারয়মূবয উদ্ভাফনী 

উবযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)  ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উবযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)  

মূবয ারনাগাদকৃি ডাটাবফইজ 

ওবয়ফাইবট প্রকাবি 

িাবযখ ১ 
০৩ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১১ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১৮ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

২৫ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ থ, 

২০১৯ 

- 

 
ডাটাবফজ অনুমায়ী নুযনিভ দুটি নতন 

উদ্ভাফনী উবযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি 
িাবযখ ১ 

০৮ এবপ্রর, 

২০১৯ 
২২ এবপ্রর, ২০১৯ ০২ প্রভ, ২০১৯ ১৬ প্রভ, ২০১৯ 

৩০ প্রভ, 

২০১৯ 

- 

বটিবজন্  চাট থায ফাস্তফায়ন 
ারনাগাদকৃি বটিবজন  চাট থায অনুমায়ী 

প্রদত্ত প্রফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

 

৮০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪  করাভ-৫ করাভ-৬ ত্রৈভাশক 

অজথন 

(অদটাফয-

শেদম্বয 

২০১৮) 

প্রকৌরগি উবেি 

(Strategic 

Objectives) 

প্রকৌরগি 

উবেবিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ থম্পাদন 

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রিযভাোয ভান ২০১৮-১৯ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

অবি উত্তভ 

(Very Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চরবি ভান 

(Fair) 

৭০% 

চরবিভাবনয 

বনবে 

(Poor) 

৬০% 

প্রফাগ্রীিাবদয ভিাভি বযফীিণ ব্যফস্থা 

চালুকৃি 
িাবযখ ০.৫ 

৩১ বডবম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াবয, 

২০১৯ 

০৭ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১৭ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

২৮ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

০১ জুরাই, 

২০১৮ 

অবববমাগ প্রবিকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন বনবদ থষ্ট ভবয়য ভবধ্য অবববমাগ বনষ্পবত্তকৃি % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০ 

বআযএর শুরুয ২ ভা পূবফ থ ংবিষ্ট কভ থচাযীয 

বআযএর ও ছুটি নগদায়নে জাবয কযা 

বআযএর আবদ জাবযকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 
ছুটি নগদায়নে জাবযকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

আবর্ থক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৯ 

অবডট আবত্ত বনষ্পবত্ত কাম থক্রবভয উন্নয়ন 

বেিীয় বায় অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তয 

জন্য সুাবযকৃি 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

- 

অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তকৃি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
০৪.৩৩ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পবত্তয ারনাগাদ িাবরকা 

প্রস্তুি কযা 

স্থাফয ম্পবত্তয িাবরকা ারনাগাদকৃি িাবযখ ১ 
০৩ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১১ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১৮ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

২৫ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ থ, 

২০১৯ 

০১ জুরাই, 

২০১৮ 

অস্থাফয ম্পবত্তয িাবরকা ারনাগাদকৃি িাবযখ ১ 
০৩ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১১ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১৮ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

২৫ প্রপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ থ, 

২০১৯ 

০১ জুরাই, 

২০১৮ 

ফাবল থক উন্নয়ন কভ থসূবচ ফাস্তফায়ন ফাবল থক উন্নয়ন কভ থসূবচ ফাস্তফাবয়ি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

অব্যফহৃি/অবকবজা মানফান বফযভান 

নীবিভারা অনুমায়ী বনষ্পবত্তকযণ 
বনষ্পবত্তকৃি িাবযখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

১০০ 

ফবকয়া বফদুয বফর বযবাধ কযা বফদুয বফর বযবাবধি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 
শূন্য বদয বফযীবি বনবয়াগ প্রদান বনবয়াগ প্রদানকৃি ংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ - 

জািীয় শুদ্ধাচায  

দকৌর  তথ্য 

অশধকায ফাস্তফােন 

দজাযদাযকযণ 

৩ 

 

জািীয় শুদ্ধাচায কভ থবযকল্পনা ও বযফীিণ 

কাঠাবভা ফাস্তফায়ন **** 

 ত্রেভাবক প্রবিবফদন দাবখরকৃি ংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - ০১ 

জািীয় শুদ্ধাচায কভ থবযকল্পনা ও বযফীিণ 

কাঠাবভায অের্ভ থি রিযভাো ফাস্তফাবয়ি 

% ০.৫ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ 

কর অনরাইন প্রফা িথ্য ফািায়বন 

ংবমাবজি 
% 

০.৫ 
১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

তথ্য ফাতােন ারনাগাদকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

দপ্তয/াংস্থায ২০১৭-১৮ অর্ থফছবযয ফাবল থক 

প্রবিবফদন প্রণয়ন ওবয়ফাইবট প্রকা 
ফাবল থক প্রবিবফদন ওবয়ফাইবট প্রকাবি িাবযখ 

০.৫ ১৮ অবটাফয, 

২০১৮ 

৩১ অবটাফয, 

২০১৮ 

১৫ নববম্বয, 

২০১৮ 

২৯ নববম্বয, 

২০১৮ 

০৬ বডবম্বয, 

২০১৮ 

- 
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