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LE
SSON

1 はるさんハウスはどこですか

タム
তাম

： すみません。
Sumimase⎤n.

kমা করেবন।

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

হা -সান হাউস েকাথায় বলেত পােরন?

海
かい

斗
と

কাইেতা
： はるさんハウス？

Haru-san-Ha⎤usu?
হা -সান হাউস?

あれ？ ぼくたちのうちだよね。
Are? Bo⎤kutachi no uchi⎤ da yo ne.

আের? ঐ বািড়েতই েতা আমরা থািক।

ミーヤー
িম ইয়া

： すぐ近
ちか

くです。
Su⎤gu chi⎤kaku de⎤su.

এটা খুব কােছই।

一
いっ

緒
しょ

に行
い

きましょう。
Issho ni ikimasho⎤o.

চলুন একসে  যাওয়া যাক।

海
かい

斗
と

কাইেতা
： こっちだよ。

Kocchi⎤ da yo.
এই িদেক।

タム
তাম

： はい。ありがとうございます。
Ha⎤i. Ari⎤gatoo gozaima⎤su.

িঠক আেছ। 
আপনােক ধনয্বাদ।

শbাথর্

すみません　kমা করেবন
sumimase⎤n

どこ　েকাথায়
do⎤ko

ぼくたち　আমরা
bo⎤kutachi

うち　বািড়, বাসা
uchi

すぐ近
ちか

く　খুব কােছ
su⎤gu chi⎤kaku

一
いっ

緒
しょ

に　একসে
issho ni

行
い

く　যাওয়া
iku

こっち　এই িদেক
kocchi⎤

はい　িঠক আেছ
ha⎤i

আজেকর িsট

Haru-san-Hausu wa doko desu ka
হা -সান হাউস েকাথায় বলেত পােরন?
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মূল বাকয্

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.
হা -সান হাউস েকাথায় বলেত পােরন?

িদক বা অবsান জানেত চাইেল বলুন “[কাি ত sােনর নাম] ওয়া েদােকা েদs  কা।” এখােন “ওয়া” হেc পািটর্ েকল 
যা বােকয্র মূল pস  বা টিপক িনেদর্ শকারী িবেশষয্ (বা সবর্নাম) পেদর সে  যুk হয়। জাপািন িহরাগানা িলিপর は (হা) 
অkর িদেয় েলখা হেলও এিট “ওয়া” উcািরত হয়। এবার p বাচক শb “েদােকা” অথর্াৎ “েকাথায়” শbিট বিসেয় এর 
সে  জুেড় িদন েদs  কা , আর পুেরা বাকয্িট ঊ র্ মুখী sরভি েত বলেলই এিট হেব p েবাধক বাকয্।  

আসুন চচর্ া কির!

すみません。トイレはどこですか。
Sumimase⎤n. To⎤ire wa do⎤ko de⎤su ka.

あそこです。
Asoko de⎤su.

মাফ করেবন। টয়েলট েকাথায় আেছ বলেত পােরন?
ঐ েয ওখােন।

এটাও েচ া কির!

すみません。～はどこですか。
Sumimase⎤n. ~wa do⎤ko de⎤su ka.

মাফ করেবন। XXX েকাথায় আেছ বলেত পােরন?

① 駅
え き

e⎤ki
 েsশন

② コンビニ
konbini

 কনিভিনেয়n েsার

েবানাস বাকয্
ありがとうございます。
Ari⎤gatoo gozaima⎤su.
আপনােক ধনয্বাদ।

এিট কৃতjতা pকােশর অিভবয্িk। বnুবাnব অথবা পিরবােরর েলাকজেনর মত ঘিন েদর সে  কথা বলার সময় 
সংেkেপ ধুমাt “আিরগােতাও” বলেলও চলেব।

Can-do! িদক বা অবsান িজেjস করা
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জাপািন ভাষার উcারণ

উtর ① すみません。駅
えき

はどこですか。 Sumimase⎤n. E⎤ki wa do⎤ko de⎤su ka.
② すみません。コンビニはどこですか。 Sumimase⎤n. Konbini wa do⎤ko de⎤su ka.

জাপািন ভাষার উcারেণ অিধকাংশ িসেলবল একিটমাt বয্ ন িনর পের একিট sর িন যুk হেয় গিঠত হয়।

জাপািন ভাষার অয্াকেসn িবিভn িসেলবেলর িপচ বা sরgােমর পিরবতর্ েনর মাধয্েম উcািরত হয়, ইংেরিজর মত 
েজারােলা ও মৃ  িসেলবেলর মাধয্েম নয়। pিতিট জাপািন শb সুিনিদর্  অয্াকেসn েমেন চেল; েকানিটেত sরgাম 
সমান তােল থােক, আবার েকানিটেত িনিদর্  sােন sরgাম বা িপচ বা েটান িনmগামী হয়, যা ⎤ িচh িদেয় েবাঝােনা 
হেয়েছ।

ka

k a

বৃি  পেড়েছ।

বৃি কয্ািn বা 
লেজn

লেজn পেড়েছ।


