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                   সরিারী প্রফিক্ষরণ ৩০ সসরেম্বর’২০১৮ ফিফিপাইরনর স্থানীয় সময় 

ফিিাি ৪টায় ফসঙ্গাপুর এয়ারিাইনস এ আমরা ফিফিপাইন ফিমানিন্দরর এরস 

সপ ৌঁছিাম। সসখারন আমারের ফরফসভ িরার জন্য দুজন গাইড উপফস্থি ফছরিন। িাঁরের 

সারে মাইররািাস স ারগ আমরা রওয়ানা হিাম Queszon cityসি  

Seameo Innotech এর উরেরে । মাইররািারসর জানািা ফেরয় প্রাকৃফিি 

সস ন্দ য উপরভাগ িরফছিাম। স টি সিরেরয় ভাি সিরগফছি - রাস্তা পার হওয়ার ফিষয়টি 



। িারণ  সিউ  খন রাস্তা পারাপার িররছ অরটারমটিি সি গাড়ী সেরম  ারে , িরি 

সিাই ফনরাপরে স রি পাররছ । অিরিরষ ওখানিার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ এ আমরা 

Queszon city র  Seameo Innotech এ সপ ৌঁছিাম । সসখারন 

আমারের জন্য অরপক্ষা িরফছরিন আমারের সেনাররা । িাঁরের উষ্ণ অভযে যনা ও 

আন্তফরিিা আমারের মুগ্ধ িররফছি ।  

১/১০/২০১৮ িাফরখ সেরি শুরু হরয় সগি আমারের মূি সসিন । এখারনই আমরা 

পফরফেি হিাম ফিফিপাইরনর ইফিহাস, আোর অনুষ্ঠান , কৃফি-িািোর ,ফিক্ষা 

ব্যিস্থা,অে যনীফি ইিযাফে সম্পরিয।  জানিাম ফিফিপাইরন দুটি ঋতু । এিটি গ্রীষ্মিাি 

আর আররিটি িষ যা িাি।   

ফিফিপাইরনর ফিক্ষা ব্যিস্থা ১ম সেফণ সেরি ৬ষ্ঠ সেফণ প যন্ত প্রােফমি প যায় ,৭ম সেফণ 

সেরি ১০ সেফণ প যন্ত জুফনয়র হাই স্কুি , এিােি সেরি দ্বােি সেফণ প যন্ত ফসফনয়র হাই 

স্কুি । ৩য় সেফন প যন্ত মাতৃভাষারি পাঠোন িরা হয় । িারপর সেরি ইংররজীরি 

পাঠোন িরা হয় । েিম সেফণ প যন্ত ধারািাফহি মূল্যায়রনর মাধ্যরম ফিক্ষােীরের 

মূল্যায়ন িরা হয় ।  

             আমরা ফিজ্ঞান ফিষরয়র উপর সেফনং িরর এরসফছ। এই সেফনং এর অরনি 

ফিষরয়র মরধ্য স টি মূি স  ফিষয় ফছি Inquiry-Based lesson Plan 

(Science)। এই সিসন প্লান ফছি Activity based ও interactive।  

ফিজ্ঞান অিেই হরি িাস্তি ও জীিন ঘফনষ্ঠ । আমারের সেফনং এ  সিসন প্লান সম্পরিয 

স  সমস্ত িথ্য সরিরাহ িরা হরয়ফছি িার মরধ্য ৫E ই ফছি প্রধান। এই ৫Eগুরিা 

হরিা ১.Engage, 2.Explore, 3.Explain, 4.Elaborate, 5.  

 Evaluate.  



 

 

প্রফিক্ষরণর মারে আমরা ২টি স্কুি পফরেি যন িফর । ফিক্ষােীরা আমারের উষ্ণ অভযে যনা 

জানায় আর িারের ফনরজরের হারির তিফর খািার ফেরয় আপ্যায়ন িরর । সসখারন 

ক্লাসরুম প যরিক্ষরণ আমার স  ফিষয়টি সিিী ভাি সিরগরছ সসটি হরে সিান ফিক্ষােীরের 

িারছ সিান িই সনই । স  পাঠটি পড়ারনা হরি সসই পাঠটির এিটি সপজ সি ফিক্ষােীরি 

ফেরয় সেওয়া হয় এিং সময় ফনফে যি িরর সেয়া হয় । িারপর সসই পাঠটি সম্পরিয আরও 

ফিস্তাফরি জানার জন্য ইন্টাররনরটর সংর াগ ফেরয় ফনফে যি URL ফেরয় সেয়া হয় ও 

সময় সেয়া হয় । এরপর ফিক্ষি এিটি ঐ পাঠ সম্পফিযি এিটি প্রশ্ন সম্বফিি ওয়ািযফসট 

সেন ও সময় ফনফেি িরর সেন । আিার প্ররয়াজরন সমািাইি ব্যিহার িররি সেয়া হয় 

। সমািাইরি এমন ফসরেম িরা  ারি ফিক্ষােীরা ওই সমরয় ঐ ফনফেি সাইরট প্ররিি 

িররি পাররি অন্য সিান সাইরট প্ররিি িররি পাররি না । আররা স  ফিষয়টি িক্ষযনীয় 

সসটি হরিা আমারের সেরির মি ওরের স্কুরি সিারনা অফিস সহায়ি নাই । স্কুরির সি 

িাজ ফিক্ষােীরা ফনরজই িরর। স মন: ক্লাসরুম পফরস্কার, টয়রিট পফরস্কার , ফনরজরের 

খািার তিরী ইিযাফে ।    



  

  

 

আমরা ফিফিপাইরনর ফিফভন্ন ঐফিহাফসি স্থানও পফরেি যন িফর । স মন ফরজাি পািয , 

সিাট য সাফন্টয়ারগা , ন্যািনাি ফমউফজয়াম , ফগ্রনফহি, িাি ভিিারনা। আরেয়ফগফর শুধু 

আমরা িইরয় পরড়ফছিাম ,ফনরজর সোরখ আরেয়ফগফর সেখা, স ন ফনরজর সোখরিই 

ফিশ্বাস িররি পারফছিাম না । 



 

 

সিা আজ এ প যন্তই । ধন্যিাে।                         
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