
 

  

 

মাইনর আই কন্ডিশনস সান্ডভিস 
(MECS) 

 

ন্ডকতা অইব আন্ডম যখন 

অপ্টেপ্টমন্ডিস্টপ্টক দেখাইপ্টমা?   

অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট আফনার চউক পরীক্ষা করপ্টবা, কইপ্টবা ন্ডকতা অর, দকান লক্ষণ পরীক্ষা করপ্টবা দযটা আফপ্টন দবাধ পাইরা 
লপ্টে ন্ডচন্ডকৎসা সংক্রান্ত অনযানয ইন্ডতহাস দেখপ্টবা। আফনার লপ্টে বতিমান ওসুে সংক্রান্ত হক্কল তান্ডলকা এবং ওখন দয চশমা 
বযবহার কররা ওটা লপ্টে লইয়া যাইবা। 

আফনাপ্টর লপ্টে লপ্টে ন্ডহপ্টনা ন্ডচন্ডকৎসা দেয়া অইপ্টত পাপ্টর, যন্ডেও আফনাপ্টর ন্ডিন্ডপ’দতও পাঠান্ডন অইপ্টত পাপ্টর যন্ডে আফনার 
চউপ্টখর লপ্টে আফনার দিনাপ্টরল দহলপ্টের ন্ডবষয়টাও যুক্ত োপ্টক। যন্ডে েরকার পপ্টর তাইপ্টল আফনাপ্টর হাসপাতাপ্টলও পাঠান্ডন 
অইপ্টত পাপ্টর।  

আফনার এযাপ্টপাপ্টয়ন্টপ্টমন্ট অনুসাপ্টর অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট আফনার ফলাফল ন্ডিন্ডপ’র কাপ্টচ পাঠাইবা মযান্ডিপ্টকল দরকিি আপপ্টিট 
করার লান্ডে। এযাপপ্টয়ন্টমযাপ্টন্টর হক্কল দরকিি মন্ডনটপ্টরও রাখা অইপ্টবা এবং দসবার মান বারান্ডন অইপ্টবা।  

আফপ্টন মাইনর আই কন্ডিশনস সান্ডভিস ও দকান দরফাপ্টরল ছাড়াই ই ন্ডলফপ্টলট এ তান্ডলকাভুক্ত অনযপ্টকান এমআইন্ডসএস এ 
ঢুকপ্টত পারবা। আফনার ন্ডিন্ডপও আফনাপ্টর দরফার করপ্টত পারবা।  

 

আফনার তেয দোপনীয়তার লপ্টে রাখা অইপ্টবা এবং আফনার অনুমন্ডত ছাড়া তৃতীয় দকউপ্টর িানান্ডন অইপ্টতা নায়।   

MECS ন্ডকতা? 

এসএইএস এর অেিায়প্টন একটা নতুন দসবা দযটা আফনার স্থানীয় অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট ন্ডেয়া চউপ্টখর পরীক্ষ-ন্ডনরীক্ষা ও ন্ডচন্ডকৎসা 
ন্ডেয়া োপ্টক।  এর মাপ্টন অইল এক িাোতউ আফপ্টন একলপ্টে আফনার চউকও একিন ন্ডবপ্টশষজ্ঞপ্টর দেখাইপ্টত পারবা দযটা 
আফনার লান্ডে সুন্ডবধািনক এবং দছাটখাট চউপ্টখর সমসযার লান্ডে দয সময়টা দেয়া লান্ডে ইটা কমাইয়া আপ্টন।  



দসবার ধরণ 

MECS অইল NHS এর অেিায়প্টন প্রপ্টেয় দসবা যারা টাওয়ার 
দহমপ্টলট ন্ডিন্ডপ’র তান্ডলকাভুক্ত অেবা যারা টাওয়ার দহমপ্টলট ও 
বসবাস করইন। ই দসবার চউপ্টখর দছাটখাট সমসযার দসবা 
দেওয়ার লান্ডেয়া করা অইপ্টচ।  

ই দসবা স্থানীয় অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট ন্ডেয়া দেয়া অইপ্টবা যারার 
ন্ডবপ্টশষান্ডযত জ্ঞান আপ্টছ। এই কাপ্টির লান্ডে দয েক্ষতা িরুরী 

 

দ্রষ্টবয: আফনার যন্ডে এর মপ্টধযই অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট বা হাসাপাতাপ্টলর মাধযপ্টম চউপ্টখর দকান ন্ডচন্ডকৎসা দযমন 
দকটাপ্টরক্ট, গ্লপ্টকামা, িায়াপ্টবন্ডটক আই ন্ডিন্ডসস, অইয়া োকপ্টল ইতা আপ্টের মপ্টতাই চালাইয়া যাওয়া অইপ্টবা 
এবং নতুন দকান দসবার দেয়ার মাধযপ্টম ইতা মধয করা অইপ্টতা নায়।   ইপ্টনা েৃন্ডষ্ট শন্ডক্তর দকান পরীক্ষা 
করা অয়না এবং চশমার লান্ডে দকান বযবস্থপত্র দেয়া অইপ্টতা নায়।  

আফনার চউখ পরীক্ষা করার লান্ডেয়া আফনার ন্ডনয়ন্ডমত অপন্ডটন্ডশয়াপ্টনর কাপ্টছ বযবস্থাপত্র সহ যাওয়া লােপ্টবা।  

 
চউপ্টখর অবস্থা ন্ডচন্ডকৎসা দযােয এমআইন্ডসএস দ্বারা 
ই দসবা খান্ডল সাম্প্রন্ডতক সমপ্টয়র চউপ্টখর সমসযার লান্ডে দযমন: 

• লাল চউখ (েুপ্টয়া চউখ) 

• উপ্টেখপ্টযােয ভাপ্টব চউখ োন্ডক ন্ডিসচািি বা পান্ডন পড়া 

• মাইল্ড িমা, দযমন চউপ্টখর বাইপ্টর ঘষা খাউয়া বা পাাঁপন্ডড় (েুপ্টয়া পাাঁপন্ডড়)ত 

• চউখ সপ্টেিনক বাইপ্টরর ন্ডকচু্চ দঢাকা 

• েুড়া দবেনা এবং বা/চউখ যন্ত্রণা লাো 

চউপ্টখর অবস্থা দযটা ন্ডচন্ডকৎসা অপ্টযােয MECS দ্বারা 

সরাসন্ডর এ এবং ই দত যাউকা যন্ডে আফনার: 

• যন্ডে আকতা আফনার একটা বা েুই চউপ্টখ না দেখইন 

• চউখ দবেনা অেবা িরমা 

• রাসায়ন্ডনক ন্ডকচু্চ পড়া বা জ্বলা 

• সাম্প্রন্ডতক দচাপ্টখর সািিান্ডর 

আন্ডম ন্ডকলা MECS ও যাইপ্টত পান্ডর? 
 আফনান্ডর ন্ডিন্ডপ দরফার করপ্টত পাপ্টরইন। আফপ্টন সরাসন্ডর (ন্ডনপ্টি ন্ডঠক করা) দকান অনুমন্ডতপ্রাপ্ত অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট এর লপ্টে (ই 
ন্ডলফপ্টলপ্টট তান্ডলকাভুক্ত) দযাোপ্টযাে করপ্টত পারইন এবং এযাপপ্টয়ন্টপ্টমন্ট লইপ্টত পারইন।  তারা কইবা দয মাইনর আই কন্ডিশন এ 
দসবার লওয়ার ন্ডবষয়টা কইবা।  সাধারণ কাযিন্ডেবপ্টস এযাপপ্টয়ন্টপ্টমন্ট পাওয়া সহি এবং আফপ্টন েুই ঘন্টার ম্ইপ্টেয অন্ডেনউ দেখাইপ্টত 
পারবা।  
আফপ্টন দয দকান অনুমন্ডত প্রাপ্ত অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট এর লপ্টেও দযাোপ্টযাে করপ্টত পারইন। যাইপ্টহাক, খান্ডল অনুমন্ডতপ্রাপ্ত অপ্টেপ্টমন্ডিস্ট ই 
খান্ডল NHS এ ই দসবার প্রোন করপ্টত পারবা কাপ্টিই ইটা আফনার সাধারণ অপ্টোপ্টমন্ডিস্ট এ নাও অইপ্টত পাপ্টর।   

আমাপ্টর কই দেকান্ডন অইপ্টত পাপ্টর? 

নীপ্টচ টাওয়ার হযামপ্টলটস এর হক্কল অপ্টোপ্টমন্ডটস্ট এর তান্ডলকা দেয়া অইপ্টলা 

স্থান দসবা ন্ডঠকানা MECS ন্ডিন্ডনক আওয়ার দটন্ডলপ্টফান 

E2 Specsavers Unit 1, 409 দসাম, মঙ্গল, শুক্র, শন্ডন – 9এএম-
6ন্ডপএম 

020 7324 7520 

 Bethnal Green Bethnal Green বুধ – 10এএম-6ন্ডপএম  

  Road, E2 0AN বৃহ –  9এএম-7ন্ডপএম  

   রন্ডব– 10এএম-5ন্ডপএম  

E1 In Focus Optics 149 Cannon St দসাম-বুধ – 10এএম-6ন্ডপএম   020 7488 4523 

 Cannon Street Road Road, E1 2LX শুক্র–  10এএম - 5ন্ডপএম   

   শন্ডন –  10এএম - 6ন্ডপএম   

E1 In Focus Optics 

White Horse Lane 

94 White Horse দসাম ,মঙ্গল –  10এএম - 6ন্ডপএম  020 7791 0692 

 Lane, E1 4LR শুক্র –  3এএম - 7ন্ডপএম   

E14 In Focus Optics 
Poplar 

Unit 1, 223 East 
India Dock Road 
E14 0ED 

মঙ্গল & শন্ডন – 10এএম - 6ন্ডপএম  

*েয়া কপ্টর পাওয়া যাপ্টব ন্ডকনা তা িানার িনয 
কল করুন, দকননা অন্ডতন্ডরক্ত এযাপপ্টয়ন্ট এর িনয 
সময় লােপ্টত পাপ্টর।  

020 7987 2364 

 

E14 Boots Jubilee Place, 45 দসাম, বুধ, বৃহ – 0345 125 3758 

 Canary Wharf Bank St, Canary 8.30এএম – 7.30ন্ডপএম  

  Wharf, London E14 
5NY 

  

E3 Eye Emporium 
Opticians 

424 Roman Road,  
E3 5LU 

দখালা োকার সময়: দসাম- শন্ডন –  
9:30 – 17:30 

রন্ডববার বন্ধ। 

020 8980 6363 

আপ্টরা তপ্টেযর লান্ডে ন্ডভন্ডিট করউকা: www.elcloc.org 

http://www.elcloc.org/


 

 

 


