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LE
SSON

10 このドライヤーはいくらですか

タム
তাম

： たくさんありますね！
Takusan arima⎤su ne!

অেনক েহয়ার ায়ার আেছ েদখিছ!

あやか
আয়াকা

： すごいでしょう？
Sugo⎤i deshoo?

দা ণ, তাই না?

これはサラサラヘア。
Kore wa sarasara he⎤a.

এটা চুলেক করেব িসেlর মত মসৃণ।

これはツヤが出
で

るタイプ。
Kore wa tsuya ga de⎤ru ta⎤ipu.

আর এটা িদেয় চুল হেব ঝলমেল।

タム
তাম

： へえ、いくらですか。
Hee, i⎤kura de⎤su ka.

ম। 
এটার দাম কত?

あやか
আয়াকা

： セールって書
か

いてある。きいてみよう。
Se⎤eru tte ka⎤ite a⎤ru. Kiite miyo⎤o.

এেত েসল চলেছ বেল েলখা আেছ। 
িজেjস কের েদখা যাক।

タム
তাম

： すみません。
Sumimase⎤n.

মাফ করেবন, একটু নুন। 

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.

এই েহয়ার ায়ােরর দাম কত?

店
てん

員
いん

েদাকািন
： 9,900円

えん

です。
Kyuu-se⎤n-kyuu-hyaku⎤-en de⎤su.

9,900 ইেয়ন।

タム
তাম

： え！ 高
たか

すぎます。
E! Takasugima⎤su.

অয্া! 
এ েতা েদিখ অেনক দাম।

শbাথর্

いくら　দাম কত
i⎤kura

書
か

く　েলখা
ka⎤ku

ドライヤー　েহয়ার ায়ার
doraiyaa

আজেকর িsট

Kono doraiyaa wa ikura desu ka
এই েহয়ার ায়ােরর দাম কত?
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মূল বাকয্

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.
এই েহয়ার ায়ােরর দাম কত?

েকানিকছুর মূলয্ জানেত চাইেল বলুন “ইkরা েদs  কা?” অথর্াৎ “এর দাম কত?” আবার েসই বsিটর নাম উেlখ কের 
িজেjস করার েkেt বলুন, “েকােনা/েসােনা/আেনা [বsর নাম] ওয়া ইkরা েদs  কা?” জাপািন “ইkরা” কথািটর 
বাংলা অথর্ হল “কত?”

আসুন চচর্ া কির!

すみません。この炊
すい

飯
はん

器
き

はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono suiha⎤n-ki wa i⎤kura de⎤su ka.

8,700円
えん

です。
Hasse⎤n-nanahyaku⎤-en de⎤su.

মাফ করেবন। এই রাইস kকােরর দাম কত?
8,700 ইেয়ন।

এটাও েচ া কির!

すみません。この／その／あの ～はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono/Sono/Ano ～wa i⎤kura de⎤su ka.

মাফ করেবন।  এই/ঐ/েসই ～-এর দাম কত?

① イヤホン
i⎤yahon

 ইয়ারেফান

② 茶
ち ゃ

碗
わ ん

chawan
 রাইস েবাল

আরও িশিখ

তুলনামূলক বড় সংখয্া
1 2 3 6 8

10 ju⎤u ni⎤juu sa⎤njuu rokuju⎤u hachiju⎤u
100 hyaku⎤ nihyaku⎤ sa⎤nbyaku roppyaku⎤ happyaku⎤

1000 se⎤n nise⎤n sanze⎤n rokuse⎤n hasse⎤n
※1,234　se⎤n-nihyaku-sa⎤njuu-yo⎤n

Can-do! েকানিকছুর মূলয্ িজেjস করেত পারা
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জাপােনর মুdা

হা -সােনর পরামেশর্র ঝুিল

জাপােন চারিট মূলয্মােনর কাগেজর েনাট চালু রেয়েছ: 1,000-, 2,000-, 5,000-, এবং 10,000-ইেয়ন েনাট। 
তেব 2,000-ইেয়ন মূলয্মােনর েনাট খুব কম েদখা যায়।

ধাতব মুdা বা কেয়ন চালু আেছ ছয়িট মূলয্মােনর: এক ইেয়ন, পাঁচ ইেয়ন, দশ ইেয়ন, 50, 100, এবং 500 ইেয়ন। 
জাপােন pায় সব জায়গায় েভিnং েমিশন থাকার কারেণ এসব ধাতব মুdা বয্বহােরর যেথ  সুেযাগ েলাকজন 
েপেয় থােকন। তেব এক ইেয়ন এবং পাঁচ ইেয়ন মূলয্মােনর কেয়ন েভিnং েমিশন েলা gহণ কের না। তাই 
েদাকােন েকানিকছুর খুচেরা দাম পিরেশাধ করার সময়ই েকবল েস েলা কােজ লােগ, নতুবা এসব কেয়ন আপনার 
কােছই পেড় থাকেব।

জাপােন িবেয় বা অনয্ানয্ আচার-অনু ােন অথর্ উপহার েদওয়ার েkেt সিঠক িশ াচার হল 
ঐ সুিনিদর্  pকােরর আচার-অনু ােনর জনয্ েয িবেশষ খাম িকনেত পাওয়া যায় তার েভতের 
একািধক আনেকারা নতুন েনাট েবেজাড় সংখয্ায় উপহার েদওয়া।

জাপােনর কাগেজর েনাট

জাপােনর ধাতব কেয়ন

উtর ① すみません。あのイヤホンはいくらですか。 Sumimase⎤n. Ano i⎤yahon wa i⎤kura de⎤su ka.
② すみません。この茶

ちゃ

碗
わん

はいくらですか。 Sumimase⎤n. Kono chawan wa i⎤kura de⎤su ka.


