
Kanji Japanese Word (Hiragana/Katakana) English Meaning Bangla meaning 

T.SL L.SL 第1課　新しい一歩 あたらしいいっぽ

1 1 方 かた
person (respectful language 

referring to someone else) 
ব্যক্তি (অন্য কারও প্রক্তি শ্রদ্ধাশীল ভাষা) 

2 2 者 もの
person (humble language 

referring to oneself) 
ব্যক্তি (ক্তন্জেজক উজেখ কজর ন্ম্র ভাষা) 

3 3 チラシ leaflet, flyer ক্তলফজলট, উড়ন্ত

4 4 ホームページ website ওজ ়ব্সাইট 

5 5 学生証 がくせいしょう student ID ক্তশক্ষার্থী আইক্তড 

6 6 資格外活動許可書 しかくがいかつどうきょかしょ
permission for engaging in 

activity outside visa status 

ক্তভসার ক্তিক্তির ব্াইজর ক্তি ়াকলাজে 

েক্তড়ি র্াকার অনু্মক্তি

7 7 面接 めんせつ interview সাক্ষাত্কার

8 8 履歴書 りれきしょ resume, CV সারসংকলন্ ক্তসক্তভ 

9 9 半年 はんとし half-year অর্থ ব্ত্সর 

10 10 (お) 刺身 （お)さしみ
sashimi (thinly sliced, raw 

seafood) 

শক্তশক্তম (োিলা কাটা, কাাঁচা সামুক্তিক 

খাব্ার)

11 11 日常会話 にちじょうかいわ daily conversation দৈক্তন্ক কজর্ােকর্ন্

12 12 問い合わせ といあわせ inquiry অনু্সন্ধান্ 

13 13 希望する きぼう・する desire ইচ্ছা 

14 14 募集する ぼしゅう・する recruit, put out a call for ক্তন্জ ়াগ করুন্, এর েন্য কল করুন্

15 15 思い出す おもいだす remember, recall মজন্ রাখজব্ন্, স্মরণ করুন্ 
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16 16 入力する 問い合わせ input ইন্েুট 

17 17 それでは well, then (at beginning of a sentence) ক্তিক আজে, িাহজল (একক্তট ব্াকয শুরুজি) 

18 18 では in that case, if so সসজক্ষজে  ক্তৈ িাই হ ় 

19 19 いらっしゃいます
go, come (respectful 

language referring to 

 াও, আসুন্ (অন্য কারও প্রক্তি শ্রদ্ধাশীল 

ভাষা)

20 20 申します もうします
call oneself (humble 

language), my name is 

ক্তন্জেজক কল করুন্ (ক্তব্ন্ীি ভাষা), 

আমার ন্াম

21 21 参ります まいります
go, come (humble language 

referring to oneself) 

 ান্, আসুন্ (ক্তন্জেজক উজেখ কজর 

ক্তব্ন্ীি ভাষা)

22 22 少々お待ち下さい しょうしょうおまちください "Please wait a moment" একমুহূিথ অজেক্ষা করুন্ 

23 23 お先に失礼します おさきにしつれいします
"Excuse me for going ahead 

of you" 

আেন্ার সচজ ় এক্তগজ ়  াও ়ার েন্য 

আমাজক ক্ষমা করুন্

24 24 こちらへどうぞ "Please come this way" ৈ ়া কজর এইভাজব্ আসুন্

25 25 失礼します しつれいします "Excuse me" মাফ করজব্ন্

26 26 よろしくお願い致します よろしくおねがいいたします
“I am looking forward to 

knowing you"
“আক্তম সৈখক্তে

27 27 楽器 がっき musical instrument ব্ািয ন্ত্র 

28 28 建物 たてもの building ক্তব্ক্তডং 

29 29 歴史 れきし history ইক্তিহাস 

30 30 意見 いけん opinion মিামি 

31 31 お年寄り おとしより elderly person বৃ্দ্ধ ব্যক্তি 

32 32 言葉 ことば words, language শব্দ, ভাষা 

33 33 自分 じぶん oneself ক্তন্জে 

34 34 話 はなし conversation কজর্ােকর্ন্ 

35 35 野外ライブ やがいライブ live outdoor concert লাইভ আউটজডার কন্সাটথ 

36 36 〜個 ～こ things (counter word) ক্তেক্তন্স (োল্টা শব্দ) 

37 37 聞き取る ききとる hear and understand শুনু্ন্ এব্ং বু্ঝুন্ 



38 38 覚える おぼえる remember, memorize মজন্ রাখজব্ন্, মুখি করুন্ 

39 39 応援する おうえん・する encourage, cheer on উত্সাক্তহি, প্রফুে 

40 40 サイクリング・する do cycling সাইক্তলং করুন্ 

41 41 遅い おそい slow র্ীর 

42 42 速い はやい fast দ্রুি 

43 43 つまらない boring ক্তব্রক্তিকর 

44 44 得意　(な) とくい（な） good at (something) ভাল (ক্তকেু) 

45 45 苦手　(な) にがて（な） bad at (something) খারাে ক্তকেু (ক্তকেু) 

46 46 無理 むり（な） unable to do (something) (ক্তকেু) করজি অক্ষম 

47 47 朝早く あさはやく early morning সভারজব্লা 

48 48 字幕 じまく subtitles সাব্টাইজটলগুক্তল 

49 49 大好き　(な) だいすき(な） favorite ক্তপ্র ় 

50 50 まず
at first (at beginning of a 

sentence) 
প্রর্জম (একক্তট ব্াকয শুরুজি)

第2課　楽しいショッピング たのしいショッピング

51 1 恥ずかしい はずかしい embarrassing ক্তব্ব্রিকর 

52 2 次 つぎ next েরব্িথী 

53 3 (嬉しい) うれしい happy, glad সুখী, আন্ক্তিি 

54 4 画面 がめん screen েৈথা 

55 5 腕時計 うでどけい wristwatch কক্তি ও ়াচ 

56 6 セーター sweater সসাজ ়টার 

57 7 スーツケース suitcase সুযটজকস 

58 8 コート coat সকাট 

59 9 棚 たな shelf িাক 

60 10 指輪 ゆびわ ring ক্তরং 

61 11 サイズ size আকার 

62 12 数字 すうじ number সংখযা 

63 13 ヒール (high) heels (উচ্চ) ক্তহল

64 14 ボタン button সব্ািাম 



65 15 ジーンズ jeans ক্তেন্স 

66 16 売り場 うりば sales section ক্তব্ি ় ক্তব্ভাগ 

67 17 動く うごく move সরান্ 

68 18 説明する せつめい・する explain ব্যাখযা করা 

69 19 配達する はいたつ・する deliver ক্তব্িরণ 

70 20 重い おもい heavy (weight) ভারী (ওেন্) 

71 21 軽い かるい light (weight) হালকা (ওেন্) 

72 22 (丁度いい) ちょうどいい perfect ক্তন্খুাঁি 

73 23 丈夫　(な) じょうぶ（な） sturdy ব্ক্তলষ্ঠ

74 24 もっと more আরও 

75 25
もっと大きい鞄が欲

しいです
もっとおおきいかばんがほし
いです。

"I want a larger bag" আক্তম একক্তট বৃ্হত্তর ব্যাগ চাই 

76 26 ちょっと a little একটু 

77 27 いかがですか "How is it?" এটা সকমন্? 

78 28 かしこまりました
"I understand" (humble 

language) 
আক্তম বু্ক্তঝ (ন্ম্র ভাষা)

79 29 壁 かべ wall প্রাচীর 

80 30 カレンダー calendar কযাজলন্ডার 

81 31 世界地図 せかいちず world map ক্তব্শ্ব মান্ক্তচে 

82 32 最新 さいしん latest, newest সব্থজশষ, ন্িুন্ 

83 33 飲み放題 のみほうだい unlimited drinks সীমাহীন্ োন্ী ় 

84 34 期間限定 きかんげんてい limited period সীমাব্দ্ধ সম ়কাল 

85 35 セット set সসট করুন্ 

86 36 フロアガイド floor guide সমজঝ গাইড 

87 37 意味 いみ meaning অর্থ 

88 38 営業中 えいぎょうちゅう open (for business) ব্যব্সার েন্য সখালা) 

89 39 大盛り おおもり extra-large helping অক্তিক্তরি-ব্ড় সাহা য 

90 40 おかわり refill, second helping ক্তরক্তফল, ক্তিিী ় সাহাজ যর 

91 41 送料 そうりょう shipping charges ক্তশক্তেং চােথ 

92 42 タイムサービス limited time offer অফারক্তট সীক্তমি সমজ ়র 



93 43 定休日 ていきゅうび regular holiday ক্তন্ ়ক্তমি েুক্তট 

94 44 本日 ほんじつ today আে 

95 45 半額 はんがく half-price অজর্থক ৈাম 

96 46 レディースデー Lady's Day সলক্তড সড 

97 47 量 りょう amount েক্তরমাণ 

98 48 親子丼 おやこどん

oyako-don (bowl of rice 

topped with boiled chicken 

and eggs) 

ও ়াজকা-ডন্ (ক্তসদ্ধ মুরক্তগ এব্ং ক্তডজমর 

সাজর্ ভাজির ব্াক্তট শীজষথ)

99 49 牛丼 ぎゅうどん
gyu-don (bowl of rice 

topped with seasoned beef) 

ক্তগউ-ডন্ (র্াজন্র ব্াক্তট োকা মাংজসর 

সাজর্ শীজষথ রজ ়জে)

100 50 サンドイッチ Sandwich সযান্ডউইচ 

101 51 ソース Sauce সস 

102 52 とんかつにソースをかける。 "put sauce on pork cutlet" শুজ ়াজরর মাংস কাটজলট উের সস রাখুন্ 

103 53 〜券　(例: 割引券) ～けん（れい：わりびきけん）
ticket (example: discount 

ticket, coupon) 
ক্তটক্তকট (উৈাহরণ: োজড়র ক্তটক্তকট, কুেন্)

104 54 かける hang, attach ঝুলুন্, সং ুি করুন্ 

105 55 カレンダーをかける。 hang up a calendar একক্তট কযাজলন্ডার স্তব্ধ করুন্ 

106 56 貼る はる affix েুড়া

107 57 かける put on (something) লাগান্ (ক্তকেু) 

108 58 ソースをかける。 put on sauce সস রাখুন্ 

109 59 注文する ちゅうもん・する order অডথার 

110 60 割引する わりびき・する discount োড় 

111 61 両替する りょうがえ・する exchange for small money অল্প টাকার ক্তব্ক্তন্মজ ় 

112 62 得　(な) とく（な） good at (something) ভাল (ক্তকেু) 

113 63 特別　(な) とくべつ（な） Special ক্তব্জশষ 

114 64 どういう what kind of ক্তক রকম 

115 65 もう another অন্য 

116 66 もう一杯 もういっぱい another drink অন্য োন্ী ় 

117 67 大変 たいへん very খুব্ 



118 68 デザート dessert সডোটথ 

第3課　私の目標 わたしのもくひょう

119 1 笑顔 えがお smile হাসা

120 2 悲しい かなしい sad দু: ক্তখি

121 3 給料 きゅうりょう salary সব্িন্

122 4 サークル club, group লাব্, গ্রুে

123 5 説明会 せつめいかい explanatory meeting ব্যাখযামূলক সভা

124 6 専門学校 せんもんがっこう vocational school কাক্তরগক্তর সু্কল

125 7 見学会 けんがくかい observation tour ে থটন্ সফর

126 8 学部 がくぶ academic department একাজডক্তমক ক্তব্ভাগ

127 9 経済 けいざい economics, economy অর্থন্ীক্তি, অর্থন্ীক্তি

128 10 法律 ほうりつ law আইন্

129 11 カナダ Canada কান্াডা

130 12 聴解 ちょうかい listening comprehension শ্রব্ণ ক্ষমিা

131 13 アクセサリー jewelry েহরি

132 14 一生懸命 いっしょうけんめい (do) one's very best (কর) একক্তট খুব্ ভাল

133 15 答え こたえ answer, response উত্তর, প্রক্তিক্তি ়া

134 16 試験 しけん examination েরীক্ষা

135 17 将来 しょうらい future ভক্তব্ষযত্

136 18 ビジネス business ব্যব্সা ়

137 19 日本語能力試験 にほんごのうりょくしけん
Japanese Language 

Proficiency Test 
োোক্তন্ ভাষা ৈক্ষিা েরীক্ষা

138 20 間違い まちがい mistake ভুল

139 21 寮 りょう dormitory োোব্াস

140 22 目標 もくひょう goal, target লক্ষয, লক্ষয

141 23 〜料 (例: 授業料) ～りょう（れい：じゅぎょうりょう）
charges, fees (example: 

tuition) 
চােথ, ক্তফ (উৈাহরণ: ক্তটউশন্)

142 24 翻訳する ほんやく・する translate অনু্ব্াৈ করা

143 25 調べる しらべる examine েরীক্ষা করা

144 26 見学する けんがく・する tour, observe ভ্রমণ, ে থজব্ক্ষণ



145 27 相談する そうだん・する
consult with, ask someone's 

advice 

সাজর্ েরামশথ, ক্তেজ্ঞাসা করুন্কারও 

েরামশথ

147 29 貯金する ちょきん・する save up money অর্থ সাশ্র ়

148 30 留学する りゅうがく・する study abroad ক্তব্জৈজশ অর্য ়ন্

149 31 開く ひらく open সখালা

150 32 自分の店を開く じぶんのみせをひらく。 open your own store আেন্ার ক্তন্েস্ব সৈাকান্ খুলুন্

151 33 続ける つづける continue অক্তব্রি

152 34 止める やめる stop স্টে

153 35 受ける うける receive গ্রহণ করা

154 36 案内する あんない・する guide ক্তন্জৈথক্তশকা

155 37 進学する しんがく・する proceed to higher education উচ্চ ক্তশক্ষা ় এক্তগজ ়  ান্

156 38 通学する つうがく・する commute to school সু্কজল  ািা ়াি

157 39 選ぶ えらぶ select, choose ক্তন্ব্থাচন্ করুন্, ক্তন্ব্থাচন্ করুন্

158 40 迷う まよう waver, hesitate সৈালা, ক্তির্া

159 41
国へ帰るかどうか迷

っている
くにへかえるかどうかまよっ
ている。

"wavering whether to return 

to my country or not" 

আমার সৈজশ ক্তফজর আসজব্ ক্তক ন্া িা 

ডুক্তব্জ ়

160 42 考える かんがえる think about ভাজব্া

161 43 決める きめる decide ক্তসদ্ধান্ত সন্ন্

162 44 合格する ごうかく・する pass (an examination) োস (একক্তট েরীক্ষা)

163 45 専攻する せんこう・する specialize in, major in মজর্য ক্তব্জশষজ্ঞ, প্রর্ান্ মজর্য

164 46 悩む なやむ
be troubled over, be worried 

about 
উক্তিগ্ন হজি, সম্পজকথ উক্তিগ্ন হজি

165 47 就職する しゅうしょく・する find a job চাকরী সখাাঁো

166 48 確認する かくにん・する confirm, check ক্তন্ক্তিি করুন্, েরীক্ষা করুন্

167 49 正しい ただしい correct ক্তিক

168 50 建築家 けんちくか architect িেক্তি

169 51 デザイナー designer ন্কশাকার

170 52 夢 ゆめ dream স্বপ্ন

171 53 スーツ business suit ব্যব্সা উেজ াগী

172 54 願書 がんしょ application আজব্ৈন্



173 55 事務室 じむしつ office ৈপ্তর

174 56 書類 しょるい documents কাগেেে

175 57 〜中　(例: 今日中)
～じゅう（れい：きょうじゅ
う）

during (a period) (example: 

during today) 

(একক্তট ক্তেক্তর ়ড) চলাকালীন্ (উৈাহরণ: 

আেজকর সম ়)

176 58 経営する けいえい・する manage (a business) েক্তরচালন্া (একক্তট ব্যব্সা)

177 59 体験する たいけん・する experience অক্তভজ্ঞিা

178 60 頑張る がんばる do one's best ক্তন্জের সসরাটা করুন্

179 61 スピーチ・する give a speech একক্তট ব্িৃিা ৈাও

180 62 受験する じゅけん・する take an examination একক্তট েরীক্ষা ক্তন্জি

181 63 復習する ふくしゅう・する review (a lesson) ে থাজলাচন্া (একক্তট োি)

182 64 予習する よしゅう・する prepare for (a lesson) (একক্তট োি) েন্য প্রস্তুি

183 65 デッサン・する produce a drawing একক্তট অঙ্কন্ উত্োৈন্

184 66 通訳 つうやく interpreting ব্যাখযা

185 67 パティシエ
pastry baker (from the 

French word pâtissier ) 

েযাক্তি সব্কার (ফরাক্তস শব্দ pâtissier 
সর্জক)

第4課　住んでいる町で すんでいるまちで

186 1 味 あじ taste, flavor স্বাৈ, গন্ধ

187 2 タコ octopus অজটাোস

188 3 たこ焼き たこやき
takoyaki (fried octopus 

dumpling balls) 
িাক ়াক্তক (ভাো অজটাোস ডামক্তলং ব্ল)

189 4 (匂い) におい smell গন্ধ

190 5 ～がする make a (noise, smell) একক্তট (শব্দ, গন্ধ) করা

191 6 通る とおる pass through মার্যজম োস

192 7 似る にる be similar to অনু্রূে হজি

193 8 丸い まるい round বৃ্ত্তাকার

194 9 小さな ちいさな small সোট

195 10 美容院 びよういん beauty salon ক্তব্উক্তট োলথার

196 11 空港 くうこう airport ক্তব্মান্ব্ির

197 12 歯科 しか dentist ৈাাঁজির



198 13 市民 しみん citizen ন্াগক্তরক

199 14 三味線 しゃみせん

shamisen (three-stringed 

Japanese musical 

instrument) 

শাক্তমজসন্ (ক্তিন্-ক্তিং ুি োোজন্র 

ব্াৈয ন্ত্র)

200 15 種類 しゅるい type আৈশথ

201 16 水道 すいどう water service েল েক্তরজষব্া

202 17 天ぷら てんぷら

tempura (battered and deep-

fried vegetables and 

seafood) 

সটমু্পরা (ভাো এব্ং গভীর ভাো 

শাকসব্ক্তে এব্ং সীফুড)

203 18 不動産 ふどうさん real estate আব্াসন্

204 19 交流会 こうりゅうかい (cultural) exchange meeting (সাংসৃ্কক্তিক) ক্তব্ক্তন্ম ় সভা

205 20 小学校 しょうがっこう elementary school প্রার্ক্তমক সু্কল

206 21 市役所 しやくしょ city hall ক্তসক্তট হল

207 22 情報 じょうほう information ির্য

208 23 タオル towel গামো

209 24 茶道 さどう
sado (traditional Japanese 

tea ceremony) 
সাজৈা (ক্তচরাচক্তরি োোক্তন্ চা অনু্ষ্ঠান্)

210 25 センター center সকন্দ্র

211 26 〜場　(例: サッカー場) ～じょう（れい：サッカーじょう）
place, location (example: 

soccer field) 
িান্, অব্িান্ (উৈাহরণ: সকার সক্ষে)

212 27 〜口　(例: 西口) ～くち（れい：にしぐち）
entrance, exit (example: 

west exit) 
প্রজব্শ, প্রিান্ (উৈাহরণ: েক্তিম প্রিান্)

213 28 かかる take গ্রহণ করা

214 29 質問する しつもん・する ask a question প্রশ্ন ক্তেজ্ঞাসা কর

215 30 カット・する cut কাটা

216 31 紹介する しょうかい・する introduce প্রব্িথন্ করা

217 32 修理する しゅうり・する repair সমরামি

218 33 知らせる しらせる notify, inform অব্ক্তহি করা, অব্ক্তহি করা

219 34 止まる とまる stop স্টে

220 35 水が止まる みずがとまる。 the water has stopped running েল চলজি শুরু কজরজে



221 36 出る でる operate েক্তরচালন্া করা

222 37 バスが出る バスがでる。 (They) run a bus service. (িারা) একক্তট ব্াস েক্তরজষব্া চালা ়।

223 38 着く つく arrive সে াঁো

224 39 利用する りよう・する use ব্যব্হার

225 40 必要　(な) ひつよう（な） needed, necessary প্রজ ়ােন্ী ়, প্রজ ়ােন্ী ়

226 41 大使館 たいしかん embassy ৈূিাব্াস

227 42 メートル meter (units of measurement) ক্তমটার (েক্তরমাজের একক)

228 43 次 つぎ next েরব্িথী

229 44 坂 さか hill, slope োহাড়, opeাাল

230 45
〜階建て　(例: 

4階建て)
～かいだて（れい：４かいだ
て）

building with ~ floors 

(example: 4-floor building) 

~ িল ক্তৈজ ় ক্তব্ক্তডং (উৈাহরণ: 4-িলা 

ক্তব্ক্তডং)

231 46 〜番線　(例: 3番線)
～ばんせん（れい：３ばんせ
ん）

number ~ train/subway line 

(example: number 3 line) 

ন্ম্বর ~ সেন্ / োিাল সরল লাইন্ 

(উৈাহরণ: সংখযা 3 লাইন্)

232 47 〜行き(例: 新宿行き) 
～ゆき（れい：しんじゅくゆ
き）

destination (example: 

train/subway heading to 

Shinjuku) 

গন্তব্য (উৈাহরণ: সেন্ / োিাল সরল 

ক্তশন্েুকুর ক্তৈজক  াো)

233 48 上る のぼる move upward উেজরর ক্তৈজক সরাজন্া

234 49 下りる おりる move downward ন্ীজচ সরাজন্া

235 50 駐車する ちゅうしゃ・する park (a vehicle) োকথ (একক্তট ব্াহন্)

236 51 中学校 ちゅうがっこう middle school, junior high school মর্য ক্তব্ৈযাল ়, েুক্তন্ ়র হাই সু্কল

第5課　大変な1日 たいへんないちにち

237 1 池 いけ pond েুকুর

238 2 階段 かいだん stairs সসাোন্

239 3 切符 きっぷ ticket ক্তটজকট

240 4 線路 せんろ (train, subway) line (সেন্, োিাল সরল) লাইন্

241 5 定期券 ていきけん commuter pass  ােী োস

242 6 ケース case সকস

243 7 忘れ物 わすれもの lost items, lost-and-found হাক্তরজ ়  াও ়া আইজটম, হাক্তরজ ়  াও ়া এব্ং োও ়া

244 8 鍵 かぎ key মূল

245 9 辺 へん area এলাকা ়



246 10 途中 とちゅう
in the middle of (doing 

something) 
মাঝখাজন্ (ক্তকেু করা)

247 11 カード card কাডথ

248 12 銀行のカート゜ ぎんこうのカード bank card ব্যাংক কাডথ

249 13 革 かわ leather চামড়া

250 14 教科書 きょうかしょ textbook োিযেুস্তক

251 15 警官 けいかん policeman েুক্তলশ

252 16 ハート heart হৃৈ ়

253 17 ピンク pink েরাকাষ্ঠা

254 18 星 ほし star িারকা

255 19 緑 みどり green সবু্ে

256 20 横長 よこなが long from side to side োশ সর্জক োশ ৈীর্থ

257 21 色 いろ color রঙ

258 22 大きさ おおきさ size আ ়িন্

259 23 形 かたち shape আকৃক্তি

260 24 預かる あずかる

leave (something, someone) 

in someone's care, check in 

(baggage) 

কারও িত্ত্বাব্র্াজন্ (ক্তকেু, সকউ) সরজখ 

ক্তৈন্, সচক ইন্ করুন্ (লাজগে)

261 25 落とす おとす drop ঝরা

262 26 なくなる lose (something) ক্তকেু হারান্)

263 27 自転車がなくなった じてんしゃがなくなった。 "I lost my bicycle." আক্তম আমার সাইজকল হাক্তরজ ়ক্তে।

264 28 乗り過ごす のりすごす miss one's stop কারও স্টে ক্তমস

265 29 まちがえる make a mistake ভুল করা

266 30 迷う まよう lose (one's way) ের্ হারান্)

267 31 道に迷う みちにまよう。 get lost হাক্তরজ ় স জি

268 32 転ぶ ころぶ fall down অর্: েক্তিি হত্ত ়া

269 33 心配する しんぱい・する worry ক্তচন্তা করজব্ন্ ন্া

270 34 気がつく きがつく notice, realize সন্াক্তটশ, উেলক্তব্ধ

271 35 付く つく attach সোড়া



272 36 ポケットが付いています ポケットがついています。 "A pocket is attached." একক্তট েজকট সং ুি করা হজ ়জে।

273 37 見つかる みつかる find অনু্সন্ধান্

274 38 出る でる go out, leave ব্াইজর  াও, চজল  াও

275 39 駅を出ます えきをでます。 leave a station একক্তট সস্টশন্ সেজড়

276 40 乗り換える のりかえる change (trains, planes) েক্তরব্িথন্ (সেন্, সেন্)

277 41 連絡する れんらく・する contact স াগাজ াগ

278 42 困る こまる be in trouble ঝাজমলা ় েড়া

279 43 さっき a moment ago এক মুহূিথ আজগ

280 44 しばらく in a little while ক্তকেুক্ষজণর মজর্যই

281 45 全部で ぜんぶで altogether েুরােুক্তর

282 46 急に きゅうに suddenly হিাত্

283 47 確かに たしかに I am certain that আক্তম ক্তন্ক্তিি স 

284 48 それが…… That is …. এটাই ….

285 49 どうしよう What should I do? আমার ক্তক করা উক্তচত্?

286 50 コインロッカー coin locker মুিা লকার

287 51 特急 とっきゅう limited express (train) সীক্তমি এক্সজপ্রস (সেন্)

288 52 終点 しゅうてん final stop চূড়ান্ত স্টে

289 53 終電 しゅうでん final train চূড়ান্ত সেন্

290 54 タクシー taxi টযাক্তক্স

291 55 急行 きゅうこう express (train) এক্সজপ্রস সেন্)

292 56 アナウンス・する announce সর্াষণা করা

293 57 変える かえる change েক্তরব্িথন্

294 58 安心する あんしん・する
relieve (someone's fears), 

give peace of mind 
(কারও ভ ়) মুক্তি, মজন্র শাক্তন্ত ক্তৈন্

295 59 遅刻する ちこく・する be late সৈরীজি

296 60 寝坊する ねぼう・する sleep late সৈক্তরজি রু্মাজন্া

297 61 戻る もどる return প্রিযাব্িথন্

298 62 すぐ immediately অক্তব্লজম্ব

299 63 びっくり surprise আি থ



300 64 本当に ほんとうに really, truly সিযই, সিযই

301 65 もう少し もうすこし a little more আজরা একটু

302 66 ゆっくり slowly র্ীজর র্ীজর

303 67
ゆっくり話して下さ

い
ゆっくりはなしてください。 "Please speak slowly." ৈ ়া কজর র্ীজর কর্া ব্লুন্।

304 68 白 しろ white সাৈা

305 69 窓口 まどぐち (ticket) counter (ক্তটজকট কাউন্টার

306 70 〜号車 ～ごうしゃ number ~ train সংখযা ~ সেন্

307 71 ～ずつ every ~ প্রক্তি ~

第6課　旅行に行こう りょこうにいこう

308 1 自然 しぜん nature প্রকৃক্তি

309 2 ラベンダー畑 ラベンダーばたけ Lavender Farm লযাজভন্ডার ফামথ

310 3 湿原 しつげん marsh েলাভূক্তম

311 4 牧場 ぼくじょう ranch েশু খামার

312 5 ジャガイモ potato আলু

313 6 トウモロコシ corn ভূট্টা

314 7 ウニ sea urchin সামুক্তিক অক্তচথন্

315 8 乗馬 じょうば horseback riding অশ্বাজরাহণ

316 9 カヌー canoe শাক্তি

317 10 楽しむ たのしむ enjoy উেজভাগ

318 11 カニ crab কাাঁকড়া

319 12 着物 きもの clothing ব্স্ত্র

320 13 ショッピングセンター shopping center, mall শক্তেং সসন্টার, মল

321 14 水族館 すいぞくかん aquarium অযাজকা ়াক্তর ়াম

322 15 スノーボード snowboard সনাজব্াডথ

323 16 船 ふね ship, boat োহাে, সন্ কা

324 17 雰囲気 ふんいき atmosphere, mood েক্তরজব্শ, সমোে

325 18 街 まち town শহর



326 19 こっち this way (informal) এই ভাজব্ (অন্ানু্ষ্ঠাক্তন্ক)

327 20 そっち that way (informal) সসই েজর্ (অন্ানু্ষ্ঠাক্তন্ক)

328 21 市内 しない within the city শহজরর মজর্য

329 22 最後 さいご last গি

330 23 旅館 りょかん Japanese-style inn োোক্তন্ র্াাঁজচর सराণ
331 24 朝食 ちょうしょく breakfast সব্রকফাস্ট

332 25 夕食 ゆうしょく dinner ক্তডন্ার

333 26 観光地 かんこうち tourist spot ে থটন্ স্পট

334 27 登山 とざん mountain climbing েব্থি আজরাহন্

335 28 虫 むし bugs, insects ব্াগ, সোকামাকড়

336 29 宿泊 しゅくはく lodging ব্াসাব্াক্তড়

337 30 代金 だいきん charges, fees চােথ, ক্তফ

338 31 内容 ないよう details ক্তব্স্তাক্তরি

339 32 なし none ন্া

340 33 値段 ねだん price মূলয

341 34 大人 おとな adult প্রাপ্তব্ ়স্ক

342 35
〜付き ( 例: 
朝食付き) 

～つき（れい：ちょうしょく
つき）

~ included (example: 

breakfast included) 

~ অন্তভুথি (উৈাহরণ: প্রািঃরাজশর 

অন্তভুথি)

343 36
〜泊〜日　(例: 

2泊3日)
～はく～にち（れい：にはく
みっか

~ nights ~ days (example: 2 

nights 3 days) 

ights রাি ~ ক্তৈন্ (উৈাহরণ: 2 রাি 

3 ক্তৈন্)

344 37 〜費　(例: 交通費) ～ひ（れい：こうつうひ）
~ fee (example: 

transportation fee) 
~ ক্তফ (উৈাহরণ: েক্তরব্হন্ ক্তফ)

345 38 待ち合わせる まちあわせる meet with সাজর্ সৈখা কজরা

346 39 ガイド・する guide ক্তন্জৈথক্তশকা

347 40 観光する かんこう・する go sightseeing, tour রু্জর সব্ড়ান্, ভ্রমণ করুন্

348 41 出発する しゅっぱつ・する leave, depart সেজড় ক্তৈন্, প্রিান্ করুন্

349 42 キャンプ・する camp ক্তশক্তব্র

350 43 珍しい めずらしい unusual অস্বাভাক্তব্ক

351 44 伝統的　(な) でんとうてき（な） traditional ঐক্তিহযগি

352 45 それに also, in addition এোড়াও, এোড়াও



353 46 どっち which স ক্তট

354 47 イルカ dolphin শুশুক

355 48 ショー show প্রৈশথন্ী

356 49 手袋 てぶくろ gloves গ্লাভস

357 50 マフラー scarf ওড়ন্া

358 51 年末 ねんまつ end of year ব্েজরর সশষ

359 52 ガイドブック guidebook ের্োঁক্তে

360 53 パーク park োকথ

361 54 早割 はやわり discount for early purchase িাড়ািাক্তড় সকন্ার েন্য োড়

362 55 〜中　(例: 旅行中)
～ちゅう（れい：りょこうち
ゅう）

during ~ (example: during 

travel) 
~ চলাকালীন্ (উৈাহরণ: ভ্রমজণর সম ়)

363 56 取る とる take গ্রহণ করা

364 57 休みを取る やすみをとる。 take a vacation েুক্তট ক্তন্ন্

365 58 (濡れる) ぬれる get wet ক্তভেুন্

366 59 用意する ようい・する prepare প্রস্তুি করা

367 60 伝える つたえる tell (someone something) ব্লুন্ (কাউজক ক্তকেু)

368 61 コピー・する make a photocopy একক্তট ফজটাকক্তে দিক্তর করুন্

369 62 お願いします おねがいします "Please (do it)." এটা ৈ ়া কজর).

370 63 後で あとで later েজর

第7課　西川さんの家へ にしかわさんのいえへ

371 1 相手 あいて the other person অন্য ব্যক্তি

372 2 習慣 しゅうかん custom, tradition, habit প্রর্া, traditionক্তিহয, অভযাস

373 3 違い ちがい difference োর্থকয

374 4 驚く おどろく surprise আি থ

375 5 失礼　(な) しつれい（な） rude, impolite অভি, অসমূ্পণথ

376 6 もう一度 もう一いちど one more time, again আরও একব্ার, আব্ার

377 7 会議 かいぎ conference, meeting সজেলন্, সভা

378 8 課長 かちょう section chief ক্তব্ভাগী ় প্রর্ান্

379 9 社長 しゃちょう company president সকাম্পাক্তন্র সভােক্তি



380 10 ご存知 ごぞんじ know (respectful language) োনু্ন্ (সোন্েন্ক ভাষা)

382 11 どなた who (polite) সক (ভি)

383 12 ミステリー Mystery রহসয

384 13 出身 しゅっしん hometown, home country আক্তৈ শহর, স্বজৈশ

385 14 頃 ごろ around, about প্রা ় সম্পজকথ

386 15 いらっしゃる
come, go, be (respectful 

language) 
এজসা,  াও, হও (সোজন্র ভাষা)

387 16 おっしゃる say (respectful language) ব্লুন্ (শ্রদ্ধার ভাষা)

388 17 ご覧になる ごらんになる
look at, see (respectful 

language) 
সৈখুন্, সৈখুন্ (শ্রজদ্ধ ় ভাষা)

389 18 なさる do (respectful language) কর (সোন্েন্ক ভাষা)

390 19 召し上がる めしあがる eat, drink (respectful language) খাও, োন্ কর (শ্রদ্ধার ভাষা)

391 20 出席する しゅっせき・する attend স্বাগিম

392 21 退院する たいいん・する leave the hospital, be discharged হাসোিাল সেজড় ৈাও, োজড়া

393 22 このくらい this much এই অজন্ক

394 23 皮 かわ skin, peel ত্বক, সখাসা

395 24 キャベツ cabbage ব্াাঁর্াকক্তে

396 25 ジャガイモ potato আলু

397 26 大根 だいこん Japanese radish োোক্তন্ মূলা

398 27 タマネギ onion সোঁ ়াে

399 28 ニンジン carrot গাের

400 29 ネギ green onion সবু্ে সোঁ ়াে

401 30 半分 はんぶん half অজর্থক

402 31 カップ cup কাে

403 32 クリーム cream ক্তিম

404 33 ゼリー jello, gelatin সেজলা, সেলক্তটন্

405 34 ソース sauce সস

406 35 パスタのソースを作る パスタのソースをつくる。 make pasta sauce োস্তা সস দিক্তর করুন্



407 36 パスタ pasta োস্তা

408 37 味 あじ taste, flavor স্বাৈ, গন্ধ

409 38 (蜂蜜) はちみつ honey মরু্

410 39 (味噌汁) みそしる miso soup (traditional 
411 40 火 ひ heat িাে

412 41 強火 つよび strong heat িীব্র িাে

413 42 弱火 よわび low heat কম িাে

414 43 ルー
roux, thickening agent for 

soup or sauce 
রাউক্স, সুযে ব্া সজসর েন্য র্ন্ এজেন্ট

415 44 グラム gram গ্রাম

416 45 (出来上がり) できあがり finished সমাপ্ত

417 46 むく peel সখাসা

418 47 焼く やく fry, grill, toast, bake, roast ভাক্তে, ক্তগ্রল, সটাস্ট, সব্ক, সরাস্ট

419 48 沸かす わかす boil (water) ক্তসদ্ধ োক্তন্)

420 49 冷やす ひやす cool শীিল

421 50 煮る にる boil (food in water) সফাাঁড়া (েজল খাব্ার)

422 51 ゆでる
boil (food, mostly 

vegetables or eggs, in water) 

সফাড়ন্ (খাব্ার, সব্ক্তশরভাগ শাকসিী ব্া 

ক্তডম োক্তন্জি)

423 52 変わる かわる change েক্তরব্িথন্

424 53 沸騰する ふっとう・する bring to a boil একটা সফাাঁড়া আন্জি

425 54 炒める いためる fry ভাো

426 55 厚い あつい thick, having wide thickness েুরু, প্রশস্ত সব্র্ র্াকার

427 56 薄い うすい thin, weak োিলা, দুব্থল

428 57 薄く切ります うすくきります。 "Cut thinly." োিলা কাটা।

429 58
この料理は味が薄い

です
このりょうりはあじがうすい
です。

"This cooking has a weak 

flavor." 
এই রান্নাক্তটর স্বাৈ দুব্থল।

430 59 濃い こい dense, rich, thick র্ন্, র্ন্ী, র্ন্

431 60 細かい こまかい fine, small ভাল, সোট

432 61 細い ほそい narrow সংকীণথ

433 62 弱い よわい weak দুব্থল



434 63 まず
at first (at beginning of a 

sentence) 
প্রর্জম (একক্তট ব্াকয শুরুজি)

435 64 次に つぎに next েরব্িথী

436 65 最後に さいごに finally, lastly অব্জশজষ, সশষ ে থন্ত

437 66 調味料 ちょうみりょう seasonings seasonings
438 67 鍋 なべ pan চাটু

439 68 肉じゃが にくじゃが (simmered) meat and potatoes (ক্তসজমড) মাংস এব্ং আলু

440 69 遠慮する えんりょ・する refrain from, hesitate সর্জক ক্তব্রি র্াকুন্, ক্তির্া করুন্

441 70 もちろん of course অব্শযই

442 71 (大体) だいたい mostly, most of the time সব্ক্তশরভাগ সম ়, সব্ক্তশরভাগ সম ়

443 72 お邪魔します おじゃまします
excuse me for interrupting, 

excuse me for intruding 

ব্ার্া সৈও ়ার েন্য আমাজক ক্ষমা করুন্, 

অনু্প্রজব্জশর েন্য আমাজক ক্ষমা করুন্

444 73 よくいらっしゃいました thank you for coming আসার েন্য আেন্াজক র্ন্যব্াৈ

第8課　ありがとう ありがとう

445 1 明るい あかるい bright উজ্জ্বল

446 2 (嬉しい) うれしい happy খুক্তশ

447 3 (お) 団子 （お)だんご rice dumpling চাল েুক্তডংক্তব্জশষ

448 4 肉じゃが にくじゃが (simmered) meat and potatoes (ক্তসজমড) মাংস এব্ং আলু

449 5 湖 みずうみ lake হ্রৈ

450 6 運転手 うんてんしゅ driver চালক

451 7 駅員 えきいん station employee সস্টশন্ কমথচারী

452 8 お巡りさん おまわりさん policeman েুক্তলশ

453 9
〜さん　(例: 

駅員さん)
～さん（れい：えきいんさん
）

Mr./ Mrs./Miss/ Ms., and 

added to certain professions 

as a term of respect 

(example: station employee) 

ক্তমঃ / ক্তমজসস / ক্তমস / ক্তমজসস, এব্ং 

সোজন্র েৈ ক্তহসাজব্ ক্তন্ক্তৈথষ্ট সেশা ়  ুি 

হজ ়জেন্ (উৈাহরণস্বরূে: সস্টশন্ কমথচারী)

454 10 送る おくる
send off, take (someone 

somewhere) 

সপ্ররণ করুন্, ক্তন্জ ়  ান্ (সকার্াও 

কাউজক)



455 11
車でうちまで送りま

す
くるまでうちまでおくります
。

take someone home by car কাউজক গাক্তড়জি কজর ব্াক্তড়জি ক্তন্জ ়  াও

456 12 直す なおす fix, correct, repair ক্তিক করুন্, সক্তিক করুন্, সমরামি করুন্

457 13 譲る ゆずる pass on, transfer to োস, িান্ান্তর

458 14 連れて行く つれていく take someone along কাউজক সাজর্ ক্তন্জ ়  াও

459 15 教える おしえる teach, give information সশখান্, ির্য ক্তৈন্

460 16
駅への行き方を教え

ました
えきへのいきかたをおしえま
した。

"I told someone how to go 

to the station." 

আক্তম কাউজক ব্জলক্তেলাম কীভাজব্ সস্টশন্ 

স জি হজব্।

461 17 拾う ひろう pick up কুড়ান্

462 18 届ける とどける send, deliver সপ্ররণ, ক্তব্িরণ

463 19 迎えに来る むかえにくる come get (someone) আসুন্ (সকউ)

464 20 捕る とる catch র্রা

465 21 そんなに like that, so much স  মি, অজন্ক

466 22 花瓶 かびん flower vase ফুলৈান্ী

467 23 茶碗 ちゃわん china cup, china bowl চা ়ন্া কাে, ক্তচন্া ব্াক্তট

468 24 机 つくえ desk সডস্ক

469 25 本棚 ほんだな bookshelf েুস্তক-রাক্তখব্ার আলমাক্তর

470 26 近所 きんじょ neighborhood আশোশ

471 27
〜先　(例: 

アルバイト先)
～さき（れい：アルバイトさ
き）

place where ～ (example: 

place where you work part-

time) 

স খাজন্ ～ (উৈাহরণ: আেক্তন্ স খাজন্ 

খণ্ডকালীন্ সম ় কাে কজরন্)

472 28 教授 きょうじゅ professor অর্যােক

473 29 部長 ぶちょう department manager ক্তব্ভাগ মযাজন্োর

474 30 資料 しりょう documents, information materials ন্ক্তর্, ির্য উেকরণ

475 31 頂く いただく
(gratefully) receive (humble 

language referring to 

oneself) 

(কৃিজ্ঞিার সাজর্) গ্রহণ করুন্ (ক্তন্জেজক 

উজেখ কজর ক্তব্ন্ীি ভাষা)



476 32 下さる くださる

(gratefully) receive from 

someone (respectful 

language referring to 

someone else) 

(কৃিজ্ঞিার সাজর্) কারও কাে সর্জক 

গ্রহণ করুন্ (অজন্যর প্রক্তি শ্রদ্ধাশীল ভাষা)

477 33 どういたしまして You're welcome আেন্াজক স্বাগিম

478 34 チヂミ chijimi (Korean-style pancake) ক্তচক্তেক্তম (সকাক্তর ়ান্ র্াাঁজচর েযান্জকক)

479 35 飾る かざる decorate সাোই ়া

480 36 乾杯 かんぱい "Bottoms up!", "Cheers" ন্ীজচ আে!, "ক্তচ ়াসথ"

第9課　アルバイト先で アルバイトさきで

481 1 大切さ たいせつさ importance গুরুত্ব 

482 2 恥ずかしい はずかしい embarrassing ক্তব্ব্রিকর 

483 3 ですから therefore অিএব্ 

484 4 裏 うら rear ক্তর ়ার 

485 5 紙 かみ paper কাগে 

486 6 シフト shift ক্তশফট 

487 7 スタッフ staff কমথী 

488 8 タイムカード time card সম ় কাডথ 

489 9 表 ひょう table, chart সটক্তব্ল, চাটথ

490 10 ホール hall হল 

491 11 毎月 まいつき every month প্রক্তি মাজস 

492 12 髪の毛 かみのけ hair চুল 

493 13 スニーカー sneakers ক্তনকাসথ 

494 14 隅 すみ corner সকাণ 

495 15 調理場 ちょうりば
cooking place, kitchen (of a 

restaurant) 

রান্না করার ো ়গা, রান্নার্র (একক্তট 

সরজস্তাাঁরা)

496 16 伝票 でんぴょう order slip অডথার ক্তিে 

497 17 道具 どうぐ tool টুল 

498 18 床 ゆか floor িল 



499 19 予定 よてい schedule, plan িফক্তসল, েক্তরকল্পন্া 

500 20 温度 おんど temperature িােমাো 

501 21 代わり かわり in place of এর ো ়গা ়

502 22 洗剤 せんざい detergent, cleanser ক্তডটারজেন্ট, ক্তলন্োর 

503 23 都合 つごう schedule সম ়সূচী 

504 24 マニュアル manual মযানু্ ়াল

505 25 オーブン oven চুলা 

506 26 汚れ よごれ dirtiness ম ়লা 

507 27 ルール rule ক্তন্ ়ম 

508 28 〜様　(例: お客様)
～さま（れい：おきゃくさま
）

sir, madam (more respectful 

than san) (example: 

customer) 

সযার, মযাডাম (সান্ এর সচজ ় সব্ক্তশ 

সোন্েন্ক) (উৈাহরণ: গ্রাহক)

509 29 押す おす punch সখাাঁচা 

510 30 タイムカードを押す タイムカードをおす。 punch a time card একক্তট টাইম কাডথ সখাাঁচা 

511 31 断る ことわる turn down, deny প্রিযাখযান্ করুন্, অস্বীকার করুন্ 

512 32 出す だす take out, come out সব্র কর, ব্াইজর এজসা 

513 33 ゴミを出す ごみをだす。 take out the garbage আব্েথন্া সব্র কর 

514 34 渡す わたす hand over হস্তান্তর 

515 35 着替える きがえる change clothes কােড় েক্তরব্িথন্ 

516 36 つける attach, put on সং ুি করুন্, রাখুন্

517 37 アクセサリーをつける。 put on jewelry গহন্া লাগান্ 

518 38 おしゃべり・する talk, chat কর্া ব্লুন্, চযাট করুন্ 

519 39 チェック・する check েরীক্ষা করুন্

520 40 乾く かわく dry শুকজন্া 

521 41 しまう put away ৈূজর রাখা 

522 42 滑る すべる slide িাইড 

523 43 運ぶ はこぶ carry ব্হন্ 

524 44 拭く ふく wipe মুো 

525 45 干す ほす hang out to dry শুকজন্া আউট আউট 

526 46 片付ける かたづける clean up েক্তরষ্কার কর 



527 47 燃える もえる burn সোড়া 

528 48 挨拶する あいさつ・する greet অক্তভব্াৈন্ 

529 49 空く あく become empty, vacant খাক্তল, খাক্তল হজ ়  াও 

530 50 上がる あがる rise উত্থান্ 

531 51 代わる かわる replace প্রক্তিিােন্ 

532 52 アルバイトを代わる アルバイトをかわる。 replace someone’s shift কারও ক্তশফট প্রক্তিিােন্ 

533 53 呼ぶ よぶ call কল করুন্ 

534 54 上げる あげる raise উত্থােন্ 

535 55 下げる さげる lower ক্তন্ম্ন 

536 56 足りる たりる be enough  জর্ষ্ট 

537 57 邪魔　(な) じゃま（な） distraction, hindrance ব্যার্াি, ব্ার্া 

538 58 丁寧　(な) ていねい（な） polite ভি 

539 59 しっかり properly, adequately  র্া র্ভাজব্, ে থাপ্ত েক্তরমাজণ 

540 60 絶対に ぜったいに absolutely এজকব্াজর 

541 61 はっきり clearly েক্তরষ্কারভাজব্ 

542 62 大きな おおきな large ব্ড় 

543 63 お手洗い おてあらい washroom, toilet ও ়াশরুম, ট ়জলট 

544 64 ガソリン gasoline সেেল 

545 65 (紐) ひも string ক্তিং 

546 66 袋 ふくろ bag, pouch ব্যাগ, র্ক্তল 

547 67 モップ mop এমওক্তে 

548 68 引き出し ひきだし drawer ড্র ়ার 

549 69 バター butter মাখন্ 

550 70 鍋 なべ pan েযান্ 

551 71 瓶 びん bottle, jar সব্ািল, োর 

552 72 ガス gas গযাস 

553 73 〜袋　(例: ゴミ袋)
～ぶくろ（れい：ごみぶくろ
）

~ bag (example: garbage bag) ~ ব্যাগ (উৈাহরণ: আব্েথন্ার ব্যাগ) 

554 74 かける put on েজর ন্াও 

555 75 いすにかける。 sit on a chair সচ ়াজর ব্সুন্ 



556 76 決まる きまる decide ক্তসদ্ধান্ত ক্তন্ন্ 

557 77 確かめる たしかめる make sure, confirm ক্তন্ক্তিি করুন্, ক্তন্ক্তিি করুন্ 

558 78 注意する ちゅうい・する pay attention মজন্াজ াগ ক্তৈন্ 

559 79 ご注意下さい ごちゅういください。 "Pay attention." মজন্াজ াগ ক্তৈন্

560 80 なくなる become empty খাক্তল হজ ়  াও 

561 81 ガソリンがなくなった。 "I ran out of gasoline." আক্তম সেেল ফুক্তরজ ় সগলাম। 

562 82 切れる きれる run out of রান্ আউট

563 83 焦げる こげる get burned েুক্তড়জ ় সফলা 

564 84 破れる やぶれる break ক্তব্রক্তি 

565 85 そのままにする leave as is, unchanged অেক্তরব্ক্তিথি রজ ়জে স মন্ক্তট সেজড়  ান্ 

566 86 並べる ならべる line up সাক্তরব্দ্ধ 

567 87 休憩する きゅうけい・する take a break ক্তব্রক্তি ন্াও 

568 88 届く とどく reach সে াঁোজন্া 

569 89 少々 しょうしょう a little bit একটু খাক্তন্ 

570 90 お先にどうぞ おさきにどうぞ Please go ahead এক্তগজ ়  ান্ ৈ ়া কজর 

571 91 申し訳ないんですが もうしわけないんですが I am sorry, but … অাাক্তম দুঃক্তখি ক্তকন্তু … 

572 92 気をつける きをつける be careful সাব্র্ান্ হও 

573 93 最初に さいしょに first of all সব্ার আজগ 

574 94 先に さきに before, in front, in first এর আজগ, সামজন্, প্রর্ম 

第10課　旅行に行って りょこうにいって

575 1 王様 おうさま king রাো 

576 2 お菓子 おかし snack, sweets ন্াস্তা, ক্তমক্তষ্ট 

577 3 丸い まるい round সগাল 

578 4 (飴) あめ candy, sweets ক্তমেক্তর, ক্তমক্তষ্ট 

579 5 クルミ walnut আখজরাট 

580 6 ゴマ sesame ক্তিল 

581 7 誰でも だれでも anyone স  সকউ 

582 8 伸ばす のばす stretch, extend প্রসাক্তরি, প্রসাক্তরি 

583 9 巻く まく wind up, wrap around ব্া ু় আে, চারোজশ সমাড়াজন্া

584 10 おばあさん an old lady একেন্ বৃ্দ্ধা 



585 11 知らないおばあさん しらないおばあさん an old lady one doesn’t know একেন্ বৃ্দ্ধ মক্তহলা োজন্ন্ ন্া 

586 12 おじいさん an old man একেন্ বৃ্দ্ধ মানু্ষ 

587 13 近所のおじいさん きんじょのおじいさん an old man in the neighbourhood োড়ার এক বৃ্দ্ধা 

588 14 赤ちゃん あかちゃん baby ক্তশশু

589 15 蚊 か mosquito মশা 

590 16 係 かかり person in charge ৈাক্ত ়ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি 

591 17 口紅 くちべに lipstick ক্তলেক্তস্টক 

592 18 誰か だれか someone সকউ 

593 19 泥棒 どろぼう thief, burglar সচার, সচার 

594 20 〜点　(例: 100点) ～てん（れい：100てん） point(s) (e.g., 100 points) েজ ়ন্ট (গুক্তল) (উৈাহরণস্বরূে, 100 েজ ়ন্ট) 

595 21 シングル single একক 

596 22 ツイン twin  মে 

597 23 フロント front desk সামজন্র সটক্তব্ল 

598 24 ところ place, location িান্, অব্িান্ 

599 25 駅員さんのところ えきいんさんのところ location of station employee সস্টশন্ কমথচারীর অব্িান্ 

600 26 アイスクリーム ice cream আইসক্তিম 

601 27 サンプル sample ন্মুন্া 

602 28 商品 しょうひん product, goods েণয, েণয 

603 29 まんじゅう
manju (bun with bean-jam 

filling) 
মঞু্জ (ক্তশম-োম ভক্তিথ ক্তৈজ ় ব্ান্)

604 30 ライブ live (concert, broadcast) লাইভ (কন্সাটথ, সম্প্রচার) 

605 31 ロック rock ক্তশলা

606 32 (噛む) かむ chew ক্তচব্াজন্া 

607 33 壊す こわす break, destroy ক্তব্রক্তি, ধ্বংস 

608 34 刺す さす bite, sting, stick with কামড়, ক্তস্টং, সজে লাক্তি

609 35 誘う さそう invite, take out আমন্ত্রণ, ব্াইজর সন্ও ়া 

610 36 叱る しかる scold ক্তিরস্কার করা 

611 37 頼む たのむ ask, request ক্তেজ্ঞাসা, অনু্জরার্ 

612 38 違う ちがう differ from, be different সর্জক েৃর্ক, আলাৈা হজি হজব্ 

613 39 取る とる take, get ক্তন্জি, সেজি 

614 40 100点を取る 100てんをとる。 get 100 points 100 েজ ়ন্ট োন্ 



615 41 踏む ふむ step on র্াজে 

616 42 褒める ほめる praise প্রশংসা 

617 43 招待する しょうたい・する invite, ask আমন্ত্রণ, ক্তেজ্ঞাসা করুন্

618 44 配る くばる distribute ক্তব্িরণ 

619 45 ぶつかる hit, run against আর্াি, ক্তব্রুজদ্ধ চালাজন্া

620 46 撮影する さつえい・する take a picture, record video একক্তট েক্তব্ িুলুন্, ক্তভক্তডও সরকডথ করুন্ 

621 47 発売する はつばい・する sell ক্তব্ি ় 

622 48 注意する ちゅうい・する advise, admonish উেজৈশ, উেজৈশ 

623 49 係の人に注意される
かかりのひとにちゅういされ
る。

be given notice by the staff কমথীজৈর িারা সন্াক্তটশ সৈও ়া 

624 50 うまい taste good, delicious স্বাৈ ভাল, সুস্বাদু

625 51 一杯 いっぱい full সমূ্পণথ 

626 52 あれ？ What? ক্তক? 

627 53 会場 かいじょう meeting place, conference hall সভা িান্, সজেলন্ হল 

628 54 あっち (over) there (informal) (ওভার) সসখাজন্ (অন্ানু্ষ্ঠাক্তন্ক) 

629 55 お化け屋敷 おばけやしき haunted house ভুিুজড় ব্াক্তড় 

630 56 向こう むこう over there, the opposite (other) side ওক্তৈজক, ক্তব্েরীি ক্তৈজক (অন্য) ক্তৈজক 

631 57 トラ tiger ব্ার্ 

632 58 ミルク milk দুর্ 

633 59 屋根 やね roof োৈ 

634 60 鉛筆 えんぴつ pencil সেক্তন্সল 

635 61 月 つき moon, month চাাঁৈ, মাস 

636 62 プロ pro, professional সেশাৈার, সেশাৈার 

637 63 モデル model মজডল 

638 64 多く おおく many অজন্ক 

639 65 鏡 かがみ mirror আ ়ন্া

640 66 カタカナ Japanese katakana script োোক্তন্ কািকন্া ক্তলক্তে

641 67 国際 こくさい international আন্তেথাক্তিক

642 68 柔道 じゅうどう judo েুজডা



643 69 世界 せかい world ক্তব্শ্ব

644 70 麦 むぎ wheat, barley, flour গম, ব্াক্তলথ, ম ়ৈা

645 71 工場 こうじょう factory কারখান্া

646 72 博物館 はくぶつかん museum োদুর্র

647 73 ヨーロッパ Europe ইউজরাে

648 74 おやき

oyaki (Japanese dumpling 

popular in Nagano 

prefecture) 

ও ়াক্তক (ন্াগাজন্া প্রজৈজশ োোক্তন্ ডাক্তম্পং 

েন্ক্তপ্র ়)

649 75 〜中　(例: 世界中 )
～じゅう（れい：せかいじゅ
う)

all over ~, throughout ~ 

(example: all over the world) 
েুজরা ~, েুজড় ~ (উৈাহরণ: সারা ক্তব্জশ্ব)

650 76
〜時代　(例: 

江戸時代)
～じだい（れい：えどじだい
）

~ period (example: Edo period) ~ সম ়কাল (উৈাহরণ: এজডা ক্তেক্তর ়ড)

651 77 向かう むかう leave for, face (a certain direction) সেজড় ৈাও, মুখ (একক্তট ক্তন্ক্তৈথষ্ট ক্তৈক)

652 78 逃げる にげる run away, escape োলাও, োলাও

653 79 生きる いきる live, to be alive সব্াঁজচ র্াক, সব্াঁজচ র্াকজি

654 80 生まれる うまれる be born েন্মগ্রহণ করা

655 81 行う おこなう perform সম্পাৈন্ করা

656 82 造る つくる create, build দিক্তর, ক্তন্মথাণ

657 83 開く ひらく open, hold সখাল, র্র

658 84 コンサートが開かれる コンサートがひらかれる。 hold a concert একক্তট কন্সাটথ অনু্ক্তষ্ঠি

659 85 建てる たてる build ক্তব্ড

660 86 発見する はっけん・する find, discover খুাঁজে, আক্তব্ষ্কার

661 87 発明する はつめい・する invent উদ্ভাব্ন্ করা

662 88 これから from now on, after this এখন্ সর্জক এই েজর

663 89 ～によって due to ~ কারজণ ~
664 90 乗り場 のりば platform, gate, loading zone েযাটফমথ, সগট, সলাক্তডং সোন্

665 91 ロープウエー ropeway রজু্জের্

666 92 遠く とおく far away অজন্ক ৈূজর

667 93 お待たせ おまたせ "Sorry to keep you waiting" আেন্াজক অজেক্ষা করজি র্াকা ় দুঃক্তখি



668 94 (丁度) ちょうど exactly, precisely ক্তিক, অক্তব্কল

第11課　地域社会の中で ちいきしゃかいのなかで

669 1 八百屋 やおや vegetable vendor, green grocery সব্ক্তে ক্তব্জিিা, সবু্ে মুক্তৈ

670 2 おじさん
uncle, mister (polite term 

used to refer to middle-aged 

চাচা, ক্তমস্টার (মর্যব্ ়স্ক েুরুষজৈর 

সব্াঝাজি ভি শব্দ)

671 3 苦労 くろう trouble, burden ঝাজমলা, সব্াঝা

672 4 親しい したしい familiar, intimate েক্তরক্তচি, অন্তরে

673 5 何度も なんども over and over again, many ব্ারব্ার, ব্ার ব্ার

674 6 話しかける はなしかける talk to, speak to কর্া ব্লজি, কর্া ব্লজি

675 7 彼 かれ boyfriend সপ্রক্তমক

676 8 彼女 かのじょ girlfriend ব্ান্ধব্ী

677 9
国の彼(彼女)に会い

たいです
くにのかれ（かのじょ）にあ
いたいです。

“I miss my boyfriend 

(girlfriend) back home.” 

আক্তম আমার ব্ ়জেন্ড (ব্ান্ধব্ী) সক র্জর 

ক্তফজর ক্তমস করক্তে”

678 10
こと (例: 

将来のこと)

こと（れい：しょうらいのこ
と）

matters about ~, things 

about ~ (example: things 

about the future) 

~ সম্পজকথ ক্তব্ষ ়গুক্তল, ~ সম্পজকথ 

ক্তেক্তন্স (উৈাহরণস্বরূে: ভক্তব্ষযজির 

ক্তব্ষ ়গুক্তল)

679 11 興味 きょうみ interest স্বার্থ

680 12 ボランティア volunteer সস্বচ্ছাজসব্ক

681 13 物価 ぶっか prices of commodities েণয ৈাম

682 14 敬語 けいご respectful language শ্রজদ্ধ ় ভাষা

683 15 文化 ぶんか culture সংসৃ্কক্তি

684 16 違い ちがい difference োর্থকয

685 17 無理 むり overdo, take something too far অক্তিক্তরি েক্তরমাজণ, ক্তকেু ৈূজর ক্তন্জি

686 18 無理をする むりをする。 overdo something অক্তিক্তরি ক্তকেু

687 19 〜代　(例: 食事代) ～だい（れい：しょくじだい）
~ charges, ~ fees (example: 

dining charges) 
~ চােথ, ~ ক্তফ (উৈাহরণ: ডাইক্তন্ং চােথ)

688 20 持つ もつ have, hold আজে, রাখা

689 21 興味を持つ きょうみをもつ。 have an interest আগ্রহ আজে



690 22 節約する せつやく・する economize, be thrifty অর্থন্ীক্তির, ে ়ী হজি

691 23 外食する がいしょく・する dine out, eat out ব্াইজর খাও ়া ৈাও

692 24 ダイエット・する diet খাৈয

693 25 太る ふとる gain weight, get fat ওেন্ বৃ্ক্তদ্ধ, চক্তব্থ সেজি

694 26 折れる おれる break ক্তব্রক্তি

695 27 故障する こしょう・する get out of order, break down অডথার সর্জক সব্ক্তরজ ়  ান্, সভজঙ েডু়ন্

696 28 学ぶ まなぶ learn, study ক্তশখুন্, অর্য ়ন্ করুন্

697 29 育てる そだてる raise (a child), bring up ব্ড় করা (একক্তট ক্তশশু), ব্ড় করা

698 30 研究する けんきゅう・する research গজব্ষণা

699 31 あんまり not much, not very খুব্ সব্ক্তশ ন্ ়, খুব্ সব্ক্তশ ন্ ়

700 32 (大体) だいたい most of the time অক্তর্কাংশ সম ়

701 33 駅前 えきまえ in front of the train station সেন্ সস্টশজন্র সামজন্

702 34 具合 ぐあい condition, health অব্িা, স্বািয

703 35 区役所 くやくしょ ward office ও ়াডথ অক্তফস

704 36 今夜 こんや tonight অৈয রেন্ীজি

705 37 出張する しゅっちょう・する go on a business trip একক্তট ব্যব্সাক্ত ়ক ক্তেে স জি

706 38 打つ うつ hit ক্তহট

707 39 回る まわる go around চারক্তৈজক  াও

708 40 投げる なげる throw ক্তন্জক্ষে

709 41 諦める あきらめる give up সেজড় সৈত্ত ়া

710 42 機会 きかい chance, opportunity সুজ াগ, সুজ াগ

711 43 地域 ちいき area, region অঞ্চল, অঞ্চল

712 44 チーム team টীম

713 45 〜君 ～くん

(suffix for boy's names that 

indicates respect and 

familiarity) 

(সেজলর ন্াজমর েন্য প্রিয ়  া শ্রদ্ধা এব্ং 

েক্তরক্তচক্তি ক্তন্জৈথশ কজর)

714 46 シュート・する shoot অঙু্কর

715 47 お帰りなさい おかえりなさい "Welcome home." গৃজহ স্বাগিম.

716 48 よし good, come on ভাল, এজসা

第12課　私の健康法 わたしのけんこうほう



717 1 インスタント instant িাত্ক্ষক্তণক

718 2 食品 しょくひん food খাৈয

719 3 冷凍する れいとう・する freeze ব্রজফ েক্তরণি করা

720 4 残す のこす leave, save সেজড় ক্তৈন্, সংরক্ষণ করুন্

721 5 残る のこる be left remaining ব্াক্তক র্াকজি হজব্

722 6 おにぎり rice ball ভাজির ব্ল

723 7 元気 げんき healthy, lively, spirited স্বািযকর, প্রাণব্ন্ত, প্রফুে

724 8 元気がない げんきがない feel down, low-spirited ক্তন্চু অনু্ভূক্তি

725 9 胃 い stomach সেট

726 10 痛み いたみ pain ব্যর্া

727 11 疲れ つかれ fatigue, tiredness লাক্তন্ত, লাক্তন্ত

728 12 湿布 しっぷ cold (hot) compress িান্ডা (গরম) সংজকাচজন্র

729 13 うがい gargling gargling
730 14 ジム gym, gymnasium ক্তেম, ক্তেমজন্ক্তস ়াম

731 15 氷 こおり ice ব্রফ

732 16 ドレッシング dressing সড্রক্তসং

733 17 〜金　(例: 入会金) ～きん（れい：にゅうかいきん）
~ fee, ~ charge (example: 

admission fee) 
~ ক্তফ, ~ চােথ (উৈাহরণ: ভক্তিথ ক্তফ)

734 18 酔う よう
get drunk, feel sick (at the 

stomach) 
মািাল হও ়া, অসুি সব্ার্ করা (সেজট)

735 19 取れる とれる relieve, break free from মুক্তি, ক্তব্রক্তি সর্জক মুি

736 20 入会する にゅうかい・する
join, become a member of a 

group 
স াগৈান্, একক্তট ৈজলর সৈসয হজ ়

737 21 さす hold over one's head কারও মার্া র্জর রাখা

738 22 傘をさす かさをさす。 open an umbrella একক্তট োিা খুলুন্

739 23 ガンガン

pounding, throbbing (state 

where it feels as if the pain 

in your head is making a 

large sound) 

িীব্র আর্াি, গলা েড়াজন্া (এমন্ অব্িা 

স খাজন্ এক্তট অনু্ভূি হ ় স ন্ আেন্ার 

মার্ার ব্যর্া একক্তট বৃ্হি শব্দ করজে)



740 24 頭がガンガンする あたまがガンガンする。 "I have a pounding আমার প্রচন্ড মার্া ব্যার্া রজ ়জে।

741 25 パンパン

throbbing (state where if 

feels as if your muscles are 

being stretched tightly) 

কাাঁেুন্ (এমন্ অব্িা স খাজন্ এমন্ মজন্ 

হ ় স ন্ আেন্ার সেশীগুক্তল শিভাজব্ 

প্রসাক্তরি হজচ্ছ)

742 26 足がパンパンだ あしがパンパンだ。 "My legs are throbbing." আমার ো সফাড়াজচ্ছ।

743 27 フラフラ

groggy, dizzy, woozy (state 

where you cannot gather 

any power, are weary, or 

your body is swaying) 

অদু্ভি, চঞ্চল, ওউক্তে (এমন্ অব্িা 

স খাজন্ আেক্তন্ সকান্ও শক্তি সংগ্রহ 

করজি োরজব্ন্ ন্া, লান্ত হজ ় েজড়জেন্ 

ব্া আেন্ার সৈহ দুলজে)

744 28 フラフラする。 "I am groggy." আক্তম সগ্রাক্তগ।

745 29 ムカムカ

nauseous, queasy (state 

where you feel like you are 

going to vomit due to 

overeating, overdrinking, or 

other cause) 

উজিগেন্ক, সক িূহল (এমন্ অব্িা 

স খাজন্ আেন্ার মজন্ হ ় স  অক্তিক্তরি 

খাও ়া, অক্তিক্তরি ক্তড্রংক্তকং ব্া অন্য 

কারজণ আেক্তন্ ব্ক্তম করজেন্)

746 30 胃がムカムカする いがムカムカする。 "I feel sick to my stomach." আক্তম আমার সেট সর্জক অসুি সব্ার্.

747 31 肩 かた shoulder অংস

748 32 首 くび neck র্াড়

749 33 カロリー calorie উত্তাজের মােক্তব্জশষ

750 34 ジューサー juicer juicer
751 35 体脂肪計 たいしぼうけい body fat scale শরীজরর ফযাট সস্কল

752 36 体脂肪率 たいしぼうりつ body fat percentage শরীজরর ফযাট শিাংশ

753 37 ネックストレッチ neck stretch র্াড় প্রসাক্তরি

754 38 マッサージ器 マッサージき massage machine মযাজসে সমক্তশন্

755 39 万歩計 まんぽけい pedometer োৈজক্ষেগণন্া ন্ত্র

756 40 ストレス stress সোর

757 41 虫歯 むしば (tooth) cavity (ৈাাঁি) গহ্বর

758 42 ビタミンＣ vitamin C ক্তভটাক্তমন্ ক্তস



759 43 方法 ほうほう
method, technique, way of 

doing something 
েদ্ধক্তি, সক শল, ক্তকেু করার উো ়

760 44 健康 けんこう health, fitness স্বািয, ক্তফটজন্স

761 45 栄養 えいよう nutrition েুক্তষ্ট

762 46 ショウガ ginger আৈা

763 47 バランス balance ভারসাময

764 48
〜不足　(例: 

運動不足)
～ぶそく（れい：うんどうぶ
そく）

deficiency in ~, not enough 

~ (example: not enough 

exercise) 

~ এর অভাব্, ে থাপ্ত ন্ ় ~ (উৈাহরণ: 

ে থাপ্ত ব্যা ়াম ন্ ়)

765 49 取る とる break free from, relieve সর্জক ক্তব্রক্তি, মুক্তি

766 50 疲れを取る つかれをとる。 relieve one's fatigue কারও লাক্তন্ত ৈূর করা

767 51 測る はかる measure েক্তরমাে করা

768 52 計算する けいさん・する calculate কযালকুজলট

769 53 マッサージ・する massage মযাজসে

770 54 たまる build up দিক্তর কর

771 55 (痩せる) やせる lose weight, become thin ওেন্ হ্রাস, োিলা হজ ় ওজি

772 56 (凝る) こる become stiff কড়া হজ ়

773 57 動かす うごかす move, set in motion চলা, গক্তিজি সসট

774 58 眠る ねむる sleep রু্ম

775 59 冷える ひえる chill, get cold শীিল, িান্ডা সেজি

776 60 この頃 このごろ these days, nowadays আেকাল, আেকাল

777 61 ふーん well… আমরা হব্…
778 62 グレープフルーツ grapefruit োমু্বরা

779 63 二日酔い ふつかよい hangover অপ্রীক্তিকর েক্তরণাম

780 64 温める あたためる warm উষ্ণ

781 65 気をつける きをつける be careful সাব্র্ান্ হও

第f3課　親の気持ち・子の気持ち おやのきもち・このきもち

782 1 自然 しぜん nature প্রকৃক্তি

783 2 釣る つる fish মাে



784 3 不利　(な) ふり（な） disadvantageous অসুক্তব্র্ােন্ক

785 4 手に入れる てにいれる obtain, acquire প্রাপ্ত, অেথন্

786 5 親 おや parent মািা

787 6 父親 ちちおや father ক্তেিা

788 7 母親 ははおや mother মা

789 8 子供 こども child, kid ক্তশশু, োগলোন্া

790 9 近所の子供 きんじょのこども neighborhood child োড়ার ক্তশশু

791 10 家事 かじ housework গৃহকমথ

792 11 コーチ coach সকাচ

793 12 塾 じゅく after-school cram school সু্কল েজর িযাম সু্কল

794 13 数学 すうがく mathematics, math গক্তণি, গক্তণি

795 14 ゲームセンター game center সখলার সকন্দ্র

796 15 頃 ころ when I was ~  খন্ আক্তম ক্তেলাম ~
797 16 ～キロ ~ kilometers, ~ kilograms ~ ক্তকজলাক্তমটার, ~ ক্তকজলাগ্রাম

798 17 ～ずつ every ~ প্রক্তি ~
799 18 騒ぐ さわぐ be noisy, act up সকালাহল করা, কাে করা

800 19 世話する せわ・する take care of  ত্ন ক্তন্ও

801 20 偉い えらい great, excellent, well done দুৈথান্ত, দুৈথান্ত, ভাল কাে

802 21 この間 このあいだ the other day, during this time অন্য ক্তৈন্, এই সমজ ়র মজর্য

803 22 必ず かならず by all means, certainly অব্শযই, অব্শযই

804 23 やっぱり after all সজব্থােক্তর

805 24 夜遅く よるおそく late at night গভীর রাজি

806 25 うち
I, me (informal, used 

primarily by young men)
আক্তম, আক্তম

807 26 うちの親 うちのおや my parents আমার ক্তেিামািা

808 27 海外 かいがい overseas ক্তব্জৈশী

809 28 曲 きょく song track গাজন্র েযাক

810 29 教育 きょういく education ক্তশক্ষা

811 30 化粧品 けしょうひん cosmetics অেরাগ

812 31 (喧嘩する) けんか・する argue িকথ করা



813 32 泣く なく cry কান্না

814 33 残す のこす leave, save সেজড় ক্তৈন্, সংরক্ষণ করুন্

815 34 やる do করা

816 35 宿題をやる しゅくだいをやる。 do my homework আমার ব্াক্তড়র কাে কর

817 36 厳しい きびしい strict, severe কজিার, গুরুির

818 37 (嬉しい) うれしい happy, glad সুখী, আন্ক্তিি

819 38 熱心　(な) ねっしん（な） eager, enthusiastic, devoted উত্সাহী, উত্সাহী, ক্তন্জব্ক্তৈি

820 39 何でも なんでも anything ক্তকেু

821 40 僕 ぼく
I, me (informal, used 

primarily by young men) 

আক্তম, আক্তম (অন্ানু্ষ্ঠাক্তন্কভাজব্, 

প্রার্ক্তমকভাজব্  ুব্কজৈর িারা ব্যব্হৃি)

822 41 祖母 そぼ grandmother ন্ান্ী

823 42 おもちゃ toy সখলন্া

824 43 役に立つ やくにたつ be useful ৈরকারী হজি

825 44 ちゃんと properly সক্তিকভাজব্

826 45 仕方がない しかたがない no choice, have no alternative সকান্ ক্তব্কল্প সন্ই, ক্তব্কল্প সন্ই

第f4課　イベント・行事 イベント・ぎょうじ

827 1 漫画家 まんがか cartoonist ব্যেক্তচে অংকন্কারী

828 2 〜部 ～ぶ ~ department, ~ section ~ ক্তব্ভাগ, ~ ক্তব্ভাগ

829 3 メジャー（な） major মুখয

830 4 連載する れんさい・する appear serially (in a publication) িক্তমকভাজব্ প্রৈক্তশথি (একক্তট প্রকাশন্া ়)

831 5 スタート・する start শুরু

832 6 ヒット・する be a hit ক্তহট হত্ত ়া

833 7 奨学金 しょうがくきん scholarship বৃ্ক্তত্ত

834 8 支援する しえん・する support সমর্থন্

835 9 女の子 おんなのこ girl সমজ ়

836 10 お節料理 おせちりょうり

traditional New Year's food 

(primarily food eaten to 

celebrate the New Year) 

traditionalক্তিহযব্াহী ন্ব্ব্জষথর খাব্ার 

(ন্িুন্ ব্ের উৈ ােজন্র েন্য মূলি 

খাও ়া খাব্ার)

837 11 行事 ぎょうじ event, occasion ইজভন্ট, অনু্ষ্ঠান্



838 12 敬老の日 けいろうのひ

Respect-for-the-Aged Day 

(A national holiday held on 

the 3rd month of September 

for revering the elderly and 

wishing them a long life) 

ব্ ়জসর ক্তৈন্ক্তটজক সোন্ করুন্ 

(প্রব্ীণজৈর ক্তফক্তরজ ় আন্জি এব্ং িাজৈর 

ৈীর্থেীব্ন্ কামন্া করার েন্য ২  ় 

সসজেম্বর মাজস একক্তট োিী ় েুক্তট 

অনু্ক্তষ্ঠি হজ ়জে)

839 13 (お) 正月 （お）しょうがつ New Year's holidays ন্িুন্ ব্েজরর েুক্তট

840 14 七五三 しちごさん

Seven-Five-Three Festival 

(Festival celebrating the 

growth of children for boys 

when they are three and five 

years old and for girls when 

they are three and seven 

years old) 

সসজভন্-ফাইভ-ক্তি সফক্তস্টভাল (সেজলজৈর 

ব্ ়স  খন্ ক্তিন্ সর্জক োাঁচ ব্ের এব্ং 

সমজ ়জৈর  খন্ িারা ক্তিন্ ও সাি ব্ের 

ব্ ়সী িখন্ িাজৈর বৃ্ক্তদ্ধর উৈ ােজন্র 

উত্সব্)

841 15 新年 しんねん New Year's Day ন্ব্ব্জষথর ক্তৈন্

842 16 成人式 せいじんしき

Coming-of-Age Ceremony 

(Event celebrating when a 

person reaches 20 years old 

and is therefore considered 

an adult) 

আগি ব্ ়স অনু্ষ্ঠান্ (ইজভন্টক্তট উৈ ােন্ 

 খন্ সকান্ও ব্যক্তি 20 ব্ের ব্ ়জস 

সে াঁো ় এব্ং িাই প্রাপ্তব্ ়স্ক ক্তহসাজব্ 

ক্তব্জব্ক্তচি হ ়)



843 17 節分 せつぶん

Traditional end of winter 

(Held the day before the 

traditional beginning of 

spring (around February 3). 

On the evening of this day, 

beans are thrown around the 

house to ward off evil) 

Winterক্তিহযব্াহী শীজির সশষ প্রাজন্ত 

(ব্সজন্তর beginningক্তিহযব্াহী শুরুর 

আজগর ক্তৈন্ অনু্ক্তষ্ঠি হজ ়ক্তেল (3 

সফব্রু ়াক্তর প্রা ়)

844 18 ひな祭り ひなまつり

Doll Festival (Festival held 

on March 3 for celebrating 

the growth of young girls) 

েুিুল উত্সব্ ( ুব্িী সমজ ়জৈর বৃ্ক্তদ্ধ 

উৈ ােজন্র েন্য ৩ মাচথ উত্সব্ অনু্ক্তষ্ঠি)

845 19 (お) 赤飯 （お）せきはん festive red rice উত্সব্ লাল চাল

846 20 布 ぬの fabric ফযাক্তব্রক

847 21 年賀状 ねんがじょう new year's greeting card ন্িুন্ ব্েজরর ক্তগ্রক্তটং কাডথ

848 22 (葉書) はがき postcard সোস্টকাডথ

849 23 (風呂敷) ふろしき cloth for wrapping things ক্তেক্তন্স সমাড়াজন্া েন্য কােড়

850 24 ランドセル
satchel, school backpack for 

elementary school 

সযাজচল, প্রার্ক্তমক ক্তব্ৈযালজ ়র েন্য সু্কল 

ব্যাকেযাক

851 25 ウナギ eel োাঁকাল

852 26 大晦日 おおみそか new year's eve ন্িুন্ ব্েজরর প্রাক্কাজল

853 27 数 かず number সংখযা

854 28 (お) 金持ち （お）かねもち rich person র্ন্ী ব্যক্তি

855 29 スイカ watermelon িরমুে

856 30 ブルーベリー blueberry ব্লুজব্ক্তর

857 31 ミカン tangerine মান্ডাক্তরন্

858 32 豆 まめ bean ক্তশম

859 33 (柚子) ユズ yuzu (Chinese lemon) ইউেু (চাইক্তন্ে সলবু্)

860 34 冬至 とうじ winter solstice ৈক্তক্ষণা ়ণ



861 35 年 とし age, year ব্ ়স, ব্ের

862 36 土用の丑の日 どようのうしのひ Midsummer Day of the Ox গরুর ক্তমডসামার সড

863 37 招き猫 まねきねこ

Welcoming cat (Statue of a 

cat with its front paw 

beckoning customers that is 

used as a decoration for 

storefronts and other 

locations) 

স্বাগি ক্তব্ড়াল (সডজকা ক্তহসাজব্ ব্যব্হৃি 

গ্রাহকজৈর ইশারা কজর িার সামজন্ ো 

ক্তৈজ ় একক্তট ক্তব্ড়াজলর মূক্তিথ)

864 38 遊び あそび game, play সখলা, সখলুন্

865 39 お盆 おぼん obon festival ওজব্ান্ উত্সব্

866 40 空手 からて karate কারাজি

867 41 餃子 ぎょうざ dumpling, potstickers োক্তম্পংকাসথ

868 42 ごちそう big meal, feast ব্ড় খাব্ার, সভাে

869 43 シチュー stew ভাজে ক্তসদ্ধ করা

870 44 将棋 しょうぎ shogi (Japanese chess) সশাক্তগ (োোক্তন্ ৈাব্া)

871 45 先祖 せんぞ ancestor েূব্থেুরুষ

872 46 チェス chess ৈাব্া

873 47 テコンドー tae kwon do tae kwon do
874 48 焼き鳥 やきとり yakitori (skewered grilled chicken) ই ়াক্তকটক্তর (ক্তস্কলাডথ ক্তগ্রলড মুরক্তগ)

875 49 大勢 おおぜい crowd, in large numbers ক্তব্েুল সংখযা ়

876 50 カボチャ pumpkin কুমড়া

877 51 山車 だし parade float েযাজরড ভাসা

878 52 〜型　(例: A型) ～がた（れい：Ａがた） type ~ (example: type A) টাইে ~ (উৈাহরণ: এ টাইে করুন্)

879 53 〜県　(例: 長崎県) ～けん（れい：ながさきけん）
~ prefecture (example: 

Nagasaki prefecture) 

f ক্তপ্রজফকচার (উৈাহরণ: ন্াগাসাক্তক 

ক্তপ্রজফকচার)

880 54 祈る いのる pray প্রার্থন্া করা

881 55 祝う いわう
celebrate, mark an occasion 

of, congratulate on 

উৈ ােন্, একক্তট উেলজক্ষ ক্তচক্তিি, 

অক্তভন্িন্

882 56 包む つつむ wrap up, roll up গুক্তটজ ় ক্তন্ন্, সরাল আে করুন্

883 57 お祝いする おいわい・する celebrate উৈ ােন্



884 58 成長する せいちょう・する grow, develop বৃ্ক্তদ্ধ, ক্তব্কাশ

885 59 感謝する かんしゃ・する thank, express appreciation র্ন্যব্াৈ, প্রশংসা প্রকাশ

886 60 飾る かざる decorate, put up a decoration সাোই ়া রাখা, একক্তট সজ্জা আে করা

887 61 長生きする ながいき・する live a long life ৈীর্থ েীব্ন্ ব্াাঁচা

888 62 夏バテする なつバテ・する suffer from the summer heat গ্রীজের উত্তাে সর্জক সভাগা

889 63 踊る おどる dance ন্াচজি

890 64 おもちゃ toy সখলন্া

891 65 彼女 かのじょ she সস

892 66 彼 かれ he ক্তিক্তন্

893 67

A:山田さんは英語が
上手だね。B:彼(彼
女)はイギリスに留
学したことがあるか

ら

Ａ：やまださんはえいごがじ
ょうずだね。Ｂ：かれ（かの
じょ）はイギリスにりゅうが
くしたことがあるから。

A: Mr. (Ms.) Yamada’s 

English is really good.                           

                 B: That’s because 

he (she) has studied in the 

U.K.

উত্তর: ক্তমঃ (ক্তমজসস) ই ়ামাজৈর ইংক্তলশ 

আসজলই ভাল। ক্তব্: এক্তট কারণ কারণ 

ক্তিক্তন্ (ক্তিক্তন্) মাক্তকথন্  ুিরাজে েড়াজশান্া 

কজরজেন্

894 68 みんな everyone সব্াই

895 69 置物 おきもの ornament অলঙ্কার

896 70 火事 かじ fire আগুন্

897 71 (亀) カメ turtle, tortoise কচ্ছে, কচ্ছে

898 72 菊 きく chrysanthemum চন্দ্রমক্তেকা

899 73 くし hair comb ক্তচরুন্ী

900 74 5円玉 ５えんだま five yen coin োাঁচক্তট ইজ ়ন্ মুিা

901 75 食器 しょっき dishes, tableware র্ালা - ব্াসন্, সটক্তব্লও ়ালা

902 76 シンボル symbol প্রিীক

903 77 ストーブ stove, space heater চুলা, সস্পস ক্তহটার

904 78 (お) 葬式 （お）そうしき funeral ceremony অজন্তযক্তষ্টক্তি ়া অনু্ষ্ঠান্

905 79 涙 なみだ tears অশ্রু

906 80 ハンカチ handkerchief রুমাল

907 81 (お) 見舞い （お）みまい visit a sick person অসুি ব্যক্তির সাজর্ সৈখা করুন্

908 82 ライター lighter লাইটার



909 83
〜祝い　(例: 

結婚祝い)

～いわい（れい：けっこんい
わい）

in celebration of ~ 

(example: wedding present) 

celebration উৈ ােজন্ (উৈাহরণ: 

ক্তব্ব্াজহর উেক্তিক্তি)

910 84 贈る おくる give a gift উেহার ৈাও

911 85 増える ふえる increase, grow in number বৃ্ক্তদ্ধ, সংখযা বৃ্ক্তদ্ধ

912 86 発音する はつおん・する pronounce উচ্চারণ

913 87 連想する れんそう・する make an association of ideas র্ারণার একক্তট সক্তমক্তি করা

914 88 恥ずかしい はずかしい embarrassing হিবু্ক্তদ্ধকর

915 89 嫌な いや（な） disagreeable, unpleasant অসমি, অপ্রীক্তিকর

916 90 鬼 おに demon, devil শ ়িান্, শ ়িান্

917 91 ハロウィーン Halloween হযাজলাইন্

918 92 お化け おばけ ghost সপ্রিাত্মা

919 93 いたずら・する trick or treat, do mischief সক িুক ব্া আচরণ, দুষ্টাক্তম

920 94 気にする きにする feel uneasy, be worried (about) অস্বক্তস্ত সব্ার্ করা, ক্তচক্তন্তি হও ়া (সম্পজকথ)

第15課　気になるニュース きになるニュース
921 1 地震 じしん confidence ক্তব্শ্বাস

922 2 知り合い しりあい acquaintance োন্াজশান্া

923 3 大成功 だいせいこう great success ক্তব্রাট সাফলয

924 4 ポスター poster সোস্টার

925 5 積極的　(な) せっきょくてき（な） proactive, positive সক্তি ়, র্ন্াত্মক

926 6 原因 げんいん cause কারণ

927 7 食料品 しょくりょうひん food items খাৈয িাক্তলকা

928 8 増加する ぞうか・する increase বৃ্ক্তদ্ধ

929 9 問題 もんだい problem, issue সমসযা, সমসযা

930 10 レコード record ন্ক্তর্

931 11 貿易 ぼうえき foreign trade দব্জৈক্তশক ব্াক্তণেয

932 12 事情 じじょう
situation, circumstances, 

conditions 
েক্তরক্তিক্তি, েক্তরক্তিক্তি, েক্তরক্তিক্তি

933 13 温暖 (な) おんだん（な） warm উষ্ণ

934 14 英会話 えいかいわ English conversation ইংজরেী কর্জোকর্ন্

935 15 女性 じょせい female মক্তহলা



936 16 男性 だんせい male েুরুষ

937 17 地球 ちきゅう the Earth েৃক্তর্ব্ী

938 18 直接 ちょくせつ direct সরাসক্তর

939 19 輸入する ゆにゅう・する import আমৈাক্তন্

940 20 洋服 ようふく (Western-style) clothing (োিািয র্াাঁজচর) সোশাক

941 21 理由 りゆう reason কারণ

942 22 グラフ graph ক্তচেজলখ

943 23 〜化　(例: 温暖化) ～か（れい：おんだんか）
change into ~ (example: 

global warming) 

~ এ েক্তরব্িথন্ করুন্ (উৈাহরণ: সগ্লাব্াল 

ও ়াক্তমথং)

944 24 〜倍　(例: 2倍) ～ばい（れい：２ばい）
by ~ times (example: twice 

as much) 
~ ব্ার িারা (উৈাহরণ: ক্তিগুণ)

945 25 下がる さがる fall, drop েড়া, ড্রে

946 26 値段が下がる ねだんがさがる。 the price drops ৈাম কজমজে

947 27 飼う かう raise (a pet or other animal) উত্থােন্ (একক্তট সোষা প্রাণী ব্া অন্য প্রাণী)

948 28 咲く さく blossom েুষ্প

949 29 アンケート・する take a survey একটা েক্তরসংখযান্ ন্াও

950 30 インタビュー・する interview সাক্ষাত্কার

951 31 発表する はっぴょう・する announce সর্াষণা করা

952 32 来日する らいにち・する visit Japan োোন্  ান্

953 33 流行する りゅうこう・する become fashionable, popular ফযাশজন্ব্ল, েন্ক্তপ্র ় হজ ় উিুন্

954 34 過ごす すごす spend time সম ় ব্য ়

955 35 比べる くらべる compare িুলন্া করা

956 36 汚い きたない dirty মক্তলন্

957 37 ほとんど hardly কষ্টসহকাজর

958 38 クッキー cookie ক্তমষ্ট রূক্তট

959 39 輸出する ゆしゅつ・する export রপ্তাক্তন্

960 40 インフルエンザ flu, influenza ফু্ল, ইন্ফু্লজ ়ঞ্জা

961 41 円高 えんだか strong yen, yen appreciation শক্তিশালী ইজ ়ন্, ইজ ়ন্ প্রশংসা

962 42 気温 きおん air temperature ব্ািাজসর িােমাো

963 43 立入禁止 たちいりきんし entry prohibited প্রজব্শ ক্তন্ক্তষদ্ধ



964 44 南極 なんきょく south pole ৈক্তক্ষণ সমরু

965 45 北極 ほっきょく north pole উত্তর সমরু

966 46 ダウンロード・する download ডাউন্জলাড

967 47 進む すすむ move forward, advance এক্তগজ ়  ান্, অগ্রসর

968 48 研究が進む けんきゅうがすすむ。 "The research moves forward." গজব্ষণা এক্তগজ ়  া ়।

969 49 溶ける とける melt িব্ীভূি করা

970 50 減る へる decrease, reduce in number হ্রাস, সংখযা হ্রাস

971 51 欠席する けっせき・する be absent, not attend অনু্েক্তিি র্াকুন্, উেক্তিি র্াকজব্ন্ ন্া

972 52 危険　(な) きけん（な） dangerous, hazardous ক্তব্েজ্জন্ক, ক্তব্েজ্জন্ক

973 53 大変 たいへん very খুব্

974 54 しかし however, but িজব্, ক্তকন্তু

975 55 どんどん more and more অক্তর্ক েক্তরমাজণ

976 56 ～によると according to ~ অনু্ া ়ী ~
977 57 いろんな various ক্তব্ক্তভন্ন

978 58 約 やく about, approximately প্রা ়, প্রা ়

979 59 (お) 礼 （お）れい thanks, appreciation র্ন্যব্াৈ, প্রশংসা

THE  END


