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শ্রীগুরু আশ্রয়/দীক্ষা আকাঙ্ক্ষী ভিবদর র্নয অনু বমাতদি কিৃজপবক্ষর আনু ষ্ঠাতনক সু পাতরশপত্র
প্রতি,

ওঁ তবষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ র্য়পিাকা স্বামী মহারার্
দয়া কবর আমার তবনীি প্রণাম গ্রহন করুন। শ্রীল প্রভুপাবদর র্য় হউক।
আতম অিযন্ত আনবন্দর সবে _______________________________________________ - ফক আপনার তনকট বিজ মাবন
‘গুরু আকাঙ্ক্ষী’ অর্জাৎ পরবিীকাবল গুরু আশ্রয় এবং দীক্ষা গ্রহবণর র্নয তহবসবব সু পাতরশ করতি। ইতন গি এক বির ধবর একর্ন
ফগাষ্ঠী সদসয/ মতন্দর তনবাসী/ কৃষ্ণ ভি সন্তান তহবসবব কৃষ্ণ ভাবনামৃ ি আবন্দালবনর সাবর্ র্ু ি আবিন। তিতন এই তসদ্ধান্ত গ্রহবনর
র্নয র্বর্ষ্ট পতরপক্ব। িাই আতম এই গুরু আকাঙ্ক্ষী ভিবক ইসকন আইন অনু র্ায়ী আপনাবক িাঁর প্রার্তমক তশক্ষাগুরু এবং
ভতবষ্যবির আকাতঙ্ক্ষি দীক্ষাগুরু রূবপ গ্রহণ কবর আপনার ফর্বক বযতিগি তনবদজ শনা ও উপবদশ গ্রহবণর মাধযবম আপনার সবে
িাঁর বযতিগি পারমাতর্জক সম্পকজ অনু শীলন করার র্নয অনু বমাদন করতি।
আপনার ফসবক,
_________________________________________ (কিৃজপবক্ষর নাম) ; ________________________ (পদবী)
__________________________ (সু পাতরবশর স্থান) ; ___________________ (সু পাতরবশর িাতরখ)
............................................................................................................................................................................
আশ্রয় আকাঙ্ক্ষী ভবির নামঃ ______________________________________ পু রুষ্/মতহলা; বয়সঃ _______
র্ন্ম িাতরখঃ _____________ ; র্ািীয়িাঃ __________________ ; তববাতহি / অতববাতহি ; তশক্ষাগি ফর্াগযিাঃ
ভগবৎ ফসবাঃ _______________________________________ ;
ফপশাঃ _____________________
.......................................................................................................................................................................................
বিজ মান ঠিকানাঃ (গ্রাম/শহর)__________________________________________ ফর্লাঃ _____________ রার্যঃ
___________________ তপন ফকাডঃ ________________ ; ফদশঃ __________________ ; ফিানঃ ________________
ফমাবাইলঃ ____________________ ; ইবমইলঃ _________________________________________________
......................................................................................................................................................................................
স্থায়ী ঠিকানাঃ _______________________________ ; ফর্লাঃ ______________ ; রার্যঃ _____________ তপন ফকাডঃ
____________ ; ফদশঃ _____________________ ফিানঃ _________________ ফমাবাইলঃ __________________
.......................................................................................................................................................................................
কি তদন র্াবৎ কৃষ্ণ ভাবনামৃ বির সবে র্ু িঃ _____মাস / বির; কিতদন র্াবৎ মালা র্প কবরনঃ ______ কি মালা র্প কবরনঃ _____
৪ টি তনয়ম পালন কবরনঃ হযাঁ / না ; কিতদন র্াবৎ ৪ টি তনয়ম পালন কবরনঃ _______ মাস/বির;
ফকান মতন্দবরর সাবর্ র্ু িঃ __________________________ ; তশক্ষাগুরু / িত্ত্বাবধানকারী ভিঃ _____________________

