
ALAKANANDA DUTT
MD Psychiatry (PGIMER, Chandigarh)

 Aspiration Arati, Flat 3A 10 Cornfield road Kolkata 700019
 drdutt.20chamber@gmail.com

 9831070821 ( For Emergency : 8PM - 9PM )

 9831400821 ( For Appointment : Monday - Saturday, 11am - 5pm )
 Reg No : 59842 of WBMC

ব��� পরামেশ �র জন� তথ� প�

১. ব�া��গত পরামেশ �র ��ে� সময় িনিদ�� |ফেলাআপ করার জন� �সশন �িত ১৫ িমিনট এবং যারা
�থমবার পরামেশ �র জন� আসেবন তােদর জন� ৩০ িমিনট ধায � থাকেব|
অিধেবশেনর সময় �াস �পেয়েছ কারণ অণুবী�িণক লালারেসর মাধ�েম ভাইরাস�ট ছিড়েয় �যেত পাের |
কেথাপকথন যত দীঘ � হেব, লালারেসর উৎপি� তত �বিশ হেব|

২. ডা�ােরর সােথ িনধ �ািরত অিধেবশেনর অ�ত িতন িদন আেগ �রাগীর �র�জে�শন এর সময় তথ� �ারা
ভরাট করা �ফম �মা , �বধ ফেটা আইিড, সম� �াসি�ক তদ� এবং িচিকৎসাকালীন তথ� , ডা�ার এবং তার
সহকারীর কােছ পা�ঠেয় িদেত হেব| 

৩. উপেরা� সম� ডকুেম� এবং �িত�ট িভ�জেটর ি�িনকাল তেথ�র ইিতহাস ডা�ার অলকান�া দ� তার
ব���গত ওেয়বেপজ alakanandadutt.org - �ত সংর�ণ করেবন যাহা স�ূণ � এন��� করা এবং
পাসওয়াড� �ারা সুরি�ত ও �ধুমা� তার �ারা পিরচািলত|

৪. মানিসক �া��েসবা আইন, ২০১৭ অনুযায়ী , ব��� পরামেশ �র সময় �রাগীর উপি�িত বা�নীয়।

৫. অিতির� িভড় �রাধ করার জন� ,অিধেবশেনর সময় ১৮ বছেরর �বিশ বয়সী �রাগীর সােথ �কবল মা�
একজন �া� বয়�েকই �েবেশর অনুমিত �দওয়া হেব|

৬. ১৮ বছেরর কম বয়েসর িশ�েদর �রাগীর স�ী িহেসেব অিধেবশেন অংশ�হণ করার অনুমিত �দওয়া
হেব না। ১৮ বছেরর বা তার কম বয়েসর �রাগীর ��ে� �রাগী �িত সেব �া� ২ জন �া�বয়�েক �রাগীর
স�ী িহেসেব অিধেবশেন অংশ�হণ করার অনুমিত �দওয়া হেব | 

৭. �নট ব�াংিকং বা ইউিপআইেয়র মাধ�েম িনধ �ািরত অ�াপেয়�েমে�র আেগ অথ � �দান করা �যেত পাের।
আপিন যিদ নগদ মাধ�েম অথ � �দান করেত চান দয়া কের িফস বাবদ স�ঠক পিরমাণ অথ �ই আনুন যােত
অেথ �র আদান�দান যতটা স�ব এড়ােনা যায় | 

৮.যিদ ল�ণ�িল ��তর এবং / অথবা ওষুেধর ��তর পা� � �িত��য়া হয় এবং / বা জ�রী যে�র
�েয়াজন হয়, তাহেল দয়া কের �টিলেমিডিসন পরামশ � অ�াপেয়�েমে�র জন� অেপ�া করেবন না। দয়া
কের িনকটতম সাইিকয়া��� বা িনবি�ত �মিডেকল ��াক�টশনােরর িনকটতম ব���র পরামশ � িনন|

৯. উভয় পে�র (�রাগীর প� / সাইিকয়া��� প�) �কউই অপেরর স�িত ছাড়া অিডও বা িভিডও
�রকিড�ং করেব না। দুই পে�র স�িত ছাড়া ��দ �রকিড�ং (অিডও বা িভিডও) স�ূণ � �েপ অৈবধ, । উভয়
পে�র সু�� স�িত আবশ�ক।

তািরখ :

�রাগীর �িতিনিধর �া�র

তািরখ :

�রাগীর �া�র


