
MEDICATION TRANSLATION (ENGLISH/BENGALI)  
   

PARACETAMOL/ANAREX TABLETS 
Take __tablets__times a day when required for fever, 
headache and bodyache 

র, মাথাব থাএবংশরীেরব থারজন েয়াজনহেল__(tab) 
টট াবেলটিদেন__(freq) বারখােবন 

  
SORE THROAT LOZENGES 
Take __ tablet to suck __ times a day when required for 
sore throat  

েয়াজেন, গলাব থারজন িদেন__(freq) বার__(tab) 
টালেজ মুেখেরেখচষেবন। 
 
SORE THROAT GARGLE 
Gargle ___ ml ___ times a day when required for sore 
throat  
গলায়ব থাহেল __ িমিল (ml) 
ঔষেধরসােথিদেন__(freq)  বারগরগরাকরেবন 
 
SORE THROAT SPRAY 
Place__ sprays into throat __ times a day  when 
required for sore throat  
গলায়ব থাহেল __ (dose) টে িদেন 
__(freq)  বারমুেখরেভতরে করেবন। 
 
 
 
 
 
 



FLU TABLET 
Take__tablet__ times a day when required for runny 
nose, itchiness or insomnia. (This may cause drowsiness) 

েয়াজেনচলকািন, ঠা াবাঅিন ারজন ____(tab) 
টট াবেলটিদেন__(freq) 
বারকেরখান(এইওষধু টেতঘুমলাগেতপাের) 
 
COUGH SYRUP 
Drink__ml__times a day when required for cough 
কািশরজন িদেন____(ml)িমিল__(freq) বারপানক ন। 

ধু েয়াজনহেলখােবন। 
 
GASTRIC SYRUP 
Drink __ml __times a daywhen required for gastric or 
stomach pain   
গ াি কবােপেটরব থারজন ____(ml)িমিল__(freq)বারপান
ক ন 
 
ACETYLCYSTEINE TAB 
Take __ tablet, dissolve in water and drink  __times a day 
when required for phlegm   
কেফরজন ত াকবার __ (tab)  
টট াবেলটপািনেতিমশােনারপরিদেন__ (freq)  
বারপানক ন। ধু েয়াজনহেলখােবন। 
 
 
 
 
 



ANTIBIOTIC 
Take __tablets __times a day after food. Complete the 
course to kill the bacteria. 
িদেন __ (freq) বার __ (tab) টকেরট াবেলটখােবন, 
ভরােপেট। 
আপনারইনেফকশনএরিচিকৎসারজন পুরােকাসেশষকরেব
ন। 
 
MDI SALBUTAMOL INHALER 
Inhale __ puff __ times daily when necessary for shortness 
of breath or wheezing 

াসক হেল াসকে রজন এইইনেহলার ট___ 
(puff)পাফকেরিদেন___ (freq)বারব বহারক ন। 
 
HYOSCINE STOMACH CRAMP TABLET 
Take __tablet  __times a day when required for stomach 
cramp (This may cause drowsiness)  
পেটরব থারজন িদেন__(freq) বার__(tab) 
টকেরট াবেলটখােবন। ধু েয়াজনহেলখােবন। 
 
DIARRHOEA TABLET (LOPERAMIDE/ LOMOTIL) 
Take__tablet__times a day when required for diarrhoea 
পাতলাপায়খানারজন িদেন__(tab) টট াবেলট__(freq) 
বারকেরখান। ধু েয়াজনহেলওষুধ টখােবন। 
 
 
 
 
 
 



CHARCOAL TABLET  
Take __ tablets ___ times daily when having diarrhoea, 2 
hours apart from other medicines. 
অন ান ওষুধেথেক২ঘ ািবরিতেরেখডায়িরয়ায়আ া হেল
__(tab) টকেরট াবেলটিদেন__(freq) বারেসবনকরেবন। 
 
LACTULOSESYRUP 
Drink _____ml  _____times a daywhen required for 
constipation  
কষারজন িদেন __  িমিল (ml)  কের __ (freq) 
বারকেরপানক ন। ধু েয়াজনহেলওষুধ টখােবন। 
 
CONSTIPATION TABLET 
Take __tablets  __ times a day when required for 
constipation   
কষারজন িদেন__(freq) বার__(tab) 
টকেরট াবেলটখান। ধু েয়াজনহেলখােবন। 
 
METOCLOPRAMIDE (NAUSEA/ VOMITING TABLET) 
Take __ tablet ___ times a day when required for nausea or 
vomiting. Take on empty stomach 30minutes before food 
(may cause drowsiness) 
বিমবাবিমরভােবরজন েয়াজনহেল ___(tab) 
ট াবেলটিদেন ___ (freq) 
খােবন।খাবােররআধাঘ াআেগখােবন।এইওষুধেখেলঘুমআ
সেতপাের। 
 
 
 
 
 



PROCHLORPERAZINE (GIDDINESS TABLET) 
Take ___ tab ___ times a day when required for giddiness 
(may cause drowsiness) 
মাথােঘারােনাএরজন েয়াজনহেল ___ (tab) ট াবেলটিদেন 
___ (freq) বারখােবন।এইওষধুেখেলঘুমআসেতপাের। 
 
NSAID TABLET (PAIN / SWELLING)  
Take __ tablet __ times a day after food when required for 
swelling or pain 
ব াথাবােফালাএরজন েয়াজনহেল ___(tab)  ট াবেলটিদেন 
___ (freq) বারখােবন।ভরােপেটওষধুটাখােবন। 
 
CREAM 
Apply thinly __times daily over affected skin area  
আ া চামরারউপের িতিদনিনয়িমত__বার েয়াগক ন 
 
EYE DROP 
__drop __ times daily into affected eye when required. 
Once opened, please discard 4 weeks from date of 
opening.  
আ া েচােখ িতিদন__(freq)বার____(drop) ট পিদন।
ধু েয়াজনহেলব বহারকরেবন।একবারেখালারপের, 
খালারতািরখেথেক 4 স াহরপরেফেলিদন।স 

 
NASAL DROP 
Use  __drop__times daily into affected nostril for __ days 
when required.  
___ (drop) প/ ___(days) 
িদেনরজন আ া নােকরনালায় িতিদন___(freq)বারে
ক ন। ধু েয়াজনহেলব বহারকরেবন। 
 



NASAL SPRAY  
Use  __spray__times daily into both nostrils 
___ ট (spray ) দুইনােকরনালায় িতিদন ___(freq)  
বারে ক ন। 
 
FAMOTIDINE TABLET 
Take __ tablet __ times a day when required for gastric 
এইওষধুটাগ াি কএরজন । েয়াজনহেল __ 
(tab)ট াবেলটিদেন __ (freq)বারখােবন 

 
OMEPRAZOLE CAPSULE 
Take __ capsule __ times a day 30 minutes before meals 
when required for gastric 
গ াি কএরজন েয়াজনহেল __ (tab) ট াবেলটিদেন __ 
(freq) বারখােবন।খাবােররআধাঘ াআেগখােবন। 

 
METFORMIN TABLET 
Take __ tablets __ times a day after food for blood sugar 
ডায়ােব টস বা সগুার এর জন   ____ (tab) ট ট াবেলট িদেন 
______(freq) বার  ভরা পেত খােবন। 
 
SULFONYLUREA TABLET 
Take __ tablets __ times a day before food for blood sugar 
ডায়ােব টস বা সগুার এর জন   ____ (tab) ট ট াবেলট িদেন 
______(freq) বার  খািল পেট খাবােরর আেগ খােবন 
 
 
 



STATIN TABLET 
Take __ tablets every night for cholesterol 
কােলে রল এর জন  িত রােত ___ (tab) ট ট াবেলট 

খােবন। 
 
BLOOD PRESSURE TABLET 
Take __ tablets __ times a day for blood pressure 
উ  র চােপর জন  ____ (tab) ট ট াবেলট িদেন 
______(freq) বার খােবন। 
 
CONTROLLER INHALER (ASTHMA) 
Inhale __ puff __ times a day for asthma. Gargle with water 
after use. 
হাপঁািন এর জন  ইনেহলারব াবহার করেবন, __ (puff) ট 
পাফ/দম িদেন ___ (freq) বার মুখ িদেয় টানেবন। দম টানার 
পর মুেখ পািন িদেয় গাগল করেবন। 
 
DRUG NAME: 
Take __ tablets __ times a day 
____ (tab) টট াবেলটিদেন ______(freq) বারখােবন। 
 
 
 
 
 
 
 

 

These translations are done by well-minded volunteers. Please excuse any minor imperfections :) 


