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Bangla / Bengali    
********** For the Nurse ********** 

 

Can you understand this writing? 
আপিন িক ei েলখা বুঝেত পােরন?  

How are you? 
আপিন েকমন আেছন?  

What do you need? 
আপনার িক pেয়াজন?  

Do you have pain? 
আপনার িক বয্াথা হে ?  

Where is the pain? 
েকাথায় বয্াথা হে ?  

Do you want medicine for the pain? 
আপিন িক বয্াথার জn oষুধ চান?  

Are you hungry? 
আপনার িক kুধা েপেয়েছ?  

 

Are you thirsty? 
আপনার িক িপপাসা েপেয়েছ? 

Are you hot?  
আপনার িক গরম লাগেছ?  

Are you cold? 
আপনার িক শীত লাগেছ?  

Are you nauseous? 
আপনার িক বিম লাগেছ?  

 

Do you need to vomit?
আপনার িক বিম করা 

pেয়াজন?  
You will not be allowed to eat or drink for now 
আপনােক আপাততঃ িকছুi েখেত eবং পান করেত েদoয়া যােব না  
Do you want medicine to sleep? 
আপিন িক ঘুমােনার জn oষুধ চান?  



© Australian Nurse Diary           ‘Just point to communicate’ 

  
 

 

 

You are going to have an operation  
আপনার uপর aেstাপচার করা হেব  
You are going to have an x-ray 
আপনার uপর ek-ের gহন করা হেব  
You are going to have some tests 
আপনার uপর কিতপয় পরীkা করা হেব  
You need to take this medicine to get well 
ss হoয়ার জn আপনােক ei oষুধ েখেত হেব  
You need to sit up straight to eat and drink 
পানাহার করার জn আপনােক েসাজা হেয় বসেত হেব  
We need to turn you over to stop bed sores 
গােয় বয্াথা না হয় েসজn আপনােক পাশ িফিরেয় েশায়ােনা আমােদর 
pেয়াজন  
Press this button if you need help 
সাহােযয্র দরকার হেল ei েবাতাম িটপেবন  
Please don’t touch this equipment 
দয়া কের ei যেnt হাত িদেবন না  
Have you passed urine?  
আপিন েপশাব কেরেছন িক?  
Have you used your bowels?   
আপিন পায়খানা কেরেছন িক?  
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I will come back 
আিম আবার আসব  

I will tell the doctor 
আিম ডাkারেক বলব  

I will get the doctor  
আিম ডাkার িনেয় আসব  

The doctor is coming 
ডাkার আসেছন  

Do you want me to call your family?  আপিন িক 
আমােক আপনার পিরবােরর সে  েযাগােযাগ করেত বেলন?  
I will get an interpreter to speak with you   
আিম আপনার সে  কথা বলার জn েদাভাষীর বয্বsা করব  

 

********** For the Patient ********** 
 

I am hot 
আমার গরম লাগেছ  

I am cold 
আমার শীত লাগেছ  

I am thirsty 
আমার িপপাসা েলেগেছ  

I am not thirsty 
আমার িপপাসা লােগ নাi  

I am hungry 
আমার kুধা েলেগেছ  

I am not hungry 
আমার kুধা লােগ নাi  

I am in pain 
আমার বয্াথা হে   

I have very bad pain 
আমার খুব খারাপ বয্াথা হে   

I am not in pain 
আমার বয্াথা হে  না  

I have nausea 
আমার বিম লাগেছ  

I feel better 
আমার আেগর েচেয় ভাল লাগেছ  

 

I feel worse 
আমার আেগর েচেয় খারাপ 

লাগেছ  
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I feel the same 
আমার আেগর মতi লাগেছ  

I am wet 
আিম িভেজ েগিছ  

I want to go to the toilet 
আিম পায়খানায় েযেত চাi  
I need to pass urine 
আমার েপশাব করা pেয়াজন  
I need to use my bowels 
আমার পায়খানা করা pেয়াজন  
I want to sit out of bed 
আিম িবছানা েথেক েনেম বসেত চাi  
 
I do not want to get out of bed 
আিম িবছানা েথেক uঠেত চাi না  
I want to go back to bed 
আিম িবছানায় িফের েযেত চাi  
I want the doctor 
আিম ডাkারেক চাi  
I want to speak to my family 
আিম আমার পিরবােরর সে  কথা বলেত চাi  
I want an interpreter 
আিম eকজন েদাভাষী চাi  
 

 


