
 

 

অনধ মকূদি নূিূনূ 
Authorized Representative  

অনুেমািদত �িতিনিধ হেলন এমন একজন িডপাটর েমম অঅ  োাশাল অশায  হলে োিসর েেে (িডএেএইচএে) [Department of Social and Health Services (DSHS)] 
অেঅা  হলে  কয়ার অেিরি (এইচিেএ) [Health Care Authority (HCA)]  ত  অিনিফট পাওয়ার জনশ  েঅদন করা অেঅা  অিনিফট পাওয়ার েময়  পনার �িতিনিধ� করার জনশ 
যাঁেক  পিন মেনানীত কেরন। এই অশিি অেঅা েসংগন  যাংশতার রেউাশ্িলর জনশ  পনার হেয় কাজ করেত অনুেমািদত হেয় োেকন।  কােনা অনুেমািদত �িতিনিধ োকা ধিথক;  পিন এই 

ফেমর  া�র না করেল িডএেএইচএে (DSHS) অেঅা এইচিেএ (HCA)  অিনিফট  টেক রাখেত পাের না। 

�ক য়� িতথ 
নাম 

      
এিেইএে (ACES) �ােয়ম  ইিড ন�র  

      
অনধ মকূদি নূিূনূ িতথ 
নাম  

      
েসংগন ও িঅসাং (�েযাজশ হেল) 

      
 ফান ন�র (অ�েলর  কাড) 

      
ডাক িকানা নংর �েদা িজপ  কাড 

                     
কমর স্ ূিচ চূিূিককাচ্সংকাচিতথচ 
 পিন  কান কমরেসিচ(্িল)েত  পনার হেয়  পনার অনুেমািদত �িতিনিধেক কাজ করেত িদেত চান ? �েযাজশ েঅ্িলেত িক িদন।  

  নংদ  অিনিফট       অুিনয়ািদ খাদশ  অিনিফট        া�শ যয কসােরজ       দীঘরেময়াদী যয কসােরজ  
 পিন কতিদন  পনার অনুেমািদত �িতিনিধেক  পনার হেয় কাজ করেত িদেত চান?  

  90 িদন       �তশয়ন েময়েীমার  াশ অঅিধ (োধাররত এক অবর)  

 পিন  যেকােনা েময়,  অিনিফেটর রপর  কােনা �সাঅ অশিতেরেক,  কােনা অনুেমািদত �িতিনিধর জনশ  পনার অনুেরাধ,  মৗিখক অা িলিখত রেপ �তশাহার কের িনেত অা নাকচ করেত পােরন।  

ূিিঠপচ্সংকাচিতথ 

অনু�হ কের  পিন  পনার অনুেমািদত �িতিনিধেক  য �েরর তেশ অা  অিনিফট  পেত িদেত চান  েই অনুোের িক িদন।  

নগদ, বধ ূনয়কূদ  কদথ,  কিথ ্  কনক কা অতবক দীঘর ময়কদী ্  ক ানথ  

(ূন িক িককক ি ক ঠক ম থ শধ  যকক ি কক ূদন) 

FOR 
DEPARTMENT 

USE ONLY 

Rep Type  
 

 একজন িডএেএইচএে/এইচিেএ (DSHS/HCA) �িতিনিধর েে�  মার  অিনিফট পাওয়ার  যাংশতা িনেয়  েলাচনা ককন এঅস িতিন িচিপচ পােঅন না. .......   NC 
 DSHS/HCA িচিপচ পােঅন এঅস  মার  অিনিফট পাওয়ার  যাংশতা  েলাচনা করেঅন. ......................................................................  NO 
 DSHS/HCA িচিপচ, নঅীকরর ফমর পােঅন এঅস  মার  অিনিফট পাওয়ার  যাংশতা  েলাচনা করেঅন. .......................................................  AD 
 DSHS/HCA িচিপচ, নঅীকরর ফমর,  পেমম,  �াসাইডারওয়ান (ProviderOne) কাডর   পােঅন এঅস  মার  অিনিফট পাওয়ার  যাংশতা  েলাচনা করেঅন....  NA 

শধ চ কিথচ্ চকনক ক াকচানথচজন ্কাথচয াচূন িকচি্ ককনচযককচি ক ঠচককচূদন   

  হােপাতাল �িতিনিধ – িচিপচ পােঅন এঅস  মার  অিনিফট পাওয়ার  যাংশতা  েলাচনা করেঅন. .............................................................  HO 
  �নের ি�িময়ােমর অের �দান করেবন। িফনানিায়াল িরকসাির অিফেে  �িরত �নেেরর নাম ও িকানা .......................................................  SB 

�ক য়� অনধ মকদন 
অনধ মকূদি (�ক য় �ক  ক�ক)  ক� কক িকূক 

       
মুি�ত নাম 

      
 ফান ন�র (অ�েলর  কাড) 

      
��অশ: িহপা (HIPAA) িঅিধিনেশধ �ােয়েমর  া�শ েসংাা অশিিংত তেশ অনুেমািদত �িতিনিধর েে�  েলাচনা করেত  মােদর অাধা  দয় যিদ না �িতিনিধর কােব �ােয়েমর পাওয়ার 

অঅ অশাটিনর োেক অেঅা �ােয়ম DSHS 14-012, ে�িত পেচ0  া�র কের োেকন। মানিেক  া�শ েসংাা তেশ, এইচ ইিস/এইডে (HIV/AIDS) এঅস এেিিড 
(STD) পরী�ার ফলাফল, অেঅা িচিকৎো ও  কিমকশাল িনসর রতা  েঅােমসহ এর অাংরত।  

FOR DEPARTMENT USE ONLY 
INSTRUCTIONS 

Rep Type – ACES does not limit the Rep Type selections to the codes listed above.  If a program requires a Rep 
Type not listed above or if one of the above codes is selected but is not appropriate for the situation (such as for 
a group home, protective payee, etc.) enter the appropriate program specific Rep Type on the AREP screen.   
DSHS 14-532 BN (REV. 11/2014) Bengali 

  

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/forms/word/14-012.docx


 

 


