
উ�ততর খােদ�র উৎপাদন ।
 ফসেলর আেরা ভােলা বিৃ� ।
 �াকৃিতক িবপয�য় �থেক র�া ।
গবািদ প�র খােদ�র �ণগত মােনর
উ�িত ঘটােনা ।
গবািদ প�র সু�া��, �রাগ �িতেরাধ
�মতা এবং দু� উৎপাদন বৃি� । কৃিষ ���, বাগান পিরচয�া, কু�র িশ� এবংকৃিষ ���, বাগান পিরচয�া, কু�র িশ� এবং

প�পালেন ঐ�িরক শি� �থেক উৎপ� �চতন�প�পালেন ঐ�িরক শি� �থেক উৎপ� �চতন�
লহরীর �ভাব স�েক�  জাননু ।লহরীর �ভাব স�েক�  জাননু ।

উে�শ� -- �ামীন ��ে� সহজ �যাগ এবং সহজ কৃিষর
�সার। 

 
ল�� -- �ামীণ ��ে� শাি� �াপন ও উৎকষ� বিৃ�  করা।
সহজ �যাগ ধ�ান প�িতর মাধ�েম কৃিষ ��� এবং প�

খামােরর উৎপাদন বৃি� ।
 

আসনু সম� িব�েক �দওয়া �ী মাতাজী-র
এই উপহার সহজ কৃিষ প�িতেক বা�েব

�পািয়ত কির ।
সহজ কৃিষ �জব প�িতেত চােষর নীিত
�িলর উপর িভি� কের গেড় উেঠেছ ।

 

সহজ �যাগ পুেরাপিুর িনঃ��
আরও তথ� জানেত নীেচর �ফান ন�ের �যাগােযাগ করেত পােরন। 

 

 
সহজ �যাগ ধ�ান প�িত এবং

 সহজ কৃিষ প�িত স�েক�  জানুন

 
�েত�েক সহজ কৃিষ প�িত �হণ ক�ন
এবং �চতন� লহরী �ারা খাদ� উৎপাদন

বিৃ� ক�ন ।

সহজ �যাগ পেুরাপিুর িন:��
এই িবষেয় আরও িকছ�  জানেত হেল নীেচর
�দওয়া website �েত �চাখ রাখনু।  

www.sahajkrishi.org

সহজ �যাগ -- আজেকর মহােযাগ 

িজ. িড. পািরখ, রাজ�ান  
9828451514

 

ত�লত�ল, অসম 
86380 71652

 

সহজ �ামীণ িমশন 

�কৗিশক �র , পি�মব� 
7044186258

অনপু কুমার িব�াস 
পূব� - বধ�মান,পি�মব�

8637054997
 

পাথ� দাস, অসম 
81338 79289

রােজশ দাস 
পি�মব�  

9083812702

মাধব �বরা, পি�মব�
9474725206

 ডাঃ.বীের�. িসং, িহমাচল
09418045229

জগপাল িসং, উ�রাখ�  
6397904625

�ী চ� �চৗধরুী, রাজ�ান 
9829010470

ডাঃ . এস. িব. কুলকাণ�, পেুণ
9921173439 

সহজ কৃিষর উপকািরতা

আকাশ



মলূাধার চ� 
 

এই �যাগ অথ�াৎ সহজ �যাগ পরমা�ার সব�ব�াপী ��মশি�র সে� য�ু
হবার অত�� সরল পথ। 
 
�ী �� নানক, স� �ােন�র �ভৃিত মহান পি�তেদর বাণী �িলেত সহজ �যােগর উে�খ রেয়েছ।
সহজ �যােগর সাহােয� অেনক দরুােরাগ� �রােগর �থেক মিু� পাওয়া যায়। এই কারেণ �দহ সম�
ধরেণর মানিসক, শারীিরক এবং আেবগ সং�া� অসুিবধা �থেক মিু� পায়। এ� আধ�াি�ক
উ�ােনর জন� অত�� সহজ এক ধ�ান প�িত। 

এই প�িত� িশখেল �িত� মানষু তার �িত� কাজ এবং জীবনেক সফল কের ত�লেত পাের। 
 এ� অেহত�ক উে�জনার �থেক মিু� �দয় । এর অনুশীলনকারী ব�ি� সারা িদন ধের শি�েত
ভরপুর থােক।

সহজ �যাগ এক�কার ধ�ােনর প�িত, যা �ী মাতাজী িনম�লা �দবী ১৯৭০ সােল
মানব জািতর কল�ােণর জন� সূচনা কেরিছেলন। সহজ �যােগ কু�িলনী জাগরেণর
মাধ�েম িচ�াশনূ� ি�িত লাভ হয়, এবং মানিসক শাি�র �ারা িনেজেক জানার ও
আ� উপলি� করার সুেযাগ পায়। 

�ী মাতািজ িনম�লা �দবী �ারা সৃ� সহজ �যাগ মানব জািতর শারীিরক, মানিসক
এবং আধ�াি�ক উ�ােনর ��ে� লাভদায়ক । সহজ �যাগ ধ�ান অভ�ােসর সময়
�কান ব�ি� পরমা�ার সব�ব�াপী ��ম শি�েক শীতল �চতন� লহরী �েপ মাথায়
এবং হােতর তালেুত অনুভব করেত পাের। এ� এক� শাি� এবং আন�
�দানকারী অব�া । বত� মােন িচিকৎসা িব�ানও এই িবষেয় মান�তা িদেয়েছ �য
সহজ �যাগ ধ�ান মানিসক চাপ এবং দিু��া কমােত সাহায� কের। এই ধ�ান ব�
জ�ল �রােগর িচিকৎসায় সহায়তা কের। এ� আমােদর সািব�ক উ�িতেত সাহায�
কের।

সহজ �যােগর অথ� িক ? যিদ আমরা িব�ািরত ভােব বিল, তাহেল বলেত হয় �য
"সহ" অথ�াৎ সে� আর "জ" অথ�াৎ জাত। এককথায় সহজাত অথ�াৎ যা িনেজর
সােথই  আেছ। 
"�যাগ" অথ�াৎ ঈ�েরর সব�ব�াপী ��মশি�র সে� িনেজর সংযিু�করণ । সহজ
�যাগ ধ�ান �ি�য়া িনত� অভ�ােসর ফেল মানব জািতর জীবেন ঈ�েরর ক�ণা
বিষ�ত  হয় । এছাড়াও মানুেষর মেধ� লুিকেয় থাকা �িতভা িবকিশত হয় জীবন হেয়
ওেঠ  আন�ময়। �েত�ক মানুেষর শরীের জ� �থেকই এক স�ূ ত� থােক । �সই
সূ� তে� িতন� নাড়ী ও সাত� চ� এবং পরমা�ার শি� িবদ�মান। পরমা�ার
এই শি� কু�িলনী শি� নােম পিরিচত। এই শি� আমােদর শরীেরর িশরদঁাড়ার
নীেচ ঘমু� অব�ায় থােক। 
�ী মাতাজী িনম�লা �দবীর �শখােনা সহজ �যােগর মাধ�েম কু�িলনী শি�র জাগরণ
সহেজই হেয় যায় এবং মানেুষর �যাগ �াি� হয়। 

সহজ �যাগ িক ? স�ূ মানব শরীর 

বীেজর অ�ুেরাদগম �যমন এক জীব� �ি�য়া, �ক �সই
রকমই কু�িলনীর জাগরণও এক জীব� �ি�য়া। আসনু,
আমরা সহজ �যােগর মাধ�েম িনেজর িনেজর কু�িলনী

শি�েক জা�ত কির।
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�ািধ�ান চ� 
 

নািভ চ� 
 

অনাহত চ�  
 

িব�ি� চ� 

আ�া চ� 

কু�িলনী শি�

সুষু�া নাড়ী 

সহ�ার চ� 

িপ�লা নাড়ী  

ইড়া নাড়ী   

 
ভবসাগর 

অেবািধতা,পিব�তা, ��া, ভি�

�� �ান, 

মেনােযাগ,

 সজৃনশীলতা

স��, 

শাি�, 

উদারতা

সব�জনীন ভালবাসা এবং সহানভু� িত

� আয়�
 

িনিল�� সা�ী��প ভাব 

 

�মাশীলতা

একাকািরতা

অতীত, ই�া শি�

ভিবষ�ৎ, কম� শি�

বত�মান, ভারসাম�পণূ�  জীবন

ডান িদক / সযূ� নাড়ী বাম িদক / চ� নাড়ী



কু�িলনী উে�ালন

কু�িলনীর উে�ালন প�িত আমােদর কু�িলনী শি�েক জা�ত করেত এবং িচ�েক
ি�র রাখেত সাহায� কের । এই ি�য়া আমােদর ধ�ান করার আেগ ও পের করেল ভােলা
হয়।

১. আমােদর বাম হাত� �ক, �দেহর সামেনর
িদেক  রাখেবা। 
২. এবাের বাম হাত�েক ধীের ধীের উ�েয়
মাথার তাল ুভাগ পয�� িনেয় যাব। বাম হাত �
যখন উপেরর িদেক উঠেব, তখন ডানহাত� 
 ঘিড়র কঁাটার িদেক  বামহােতর চারপােশ
ঘরুেব।

৩. ডান হাত �ভতর �থেক বাইের তত�ণ
�ঘারাব যত�ন না দেুটা হাত মাথার
তালভুাগ পয�� যাে�। 
এই ি�য়া করার সময় িনেজর িচ� বঁা
হােতর উপের থাকেব।

৪.এই ভােব দেুটা হাত মাথার উপের
ঘিুরেয় এক� িগঁট বঁাধব।

৫.এই ি�য়া িতন� নাড়ীর জন� িতন বার
করেত হেব। এই ভােব আমরা মাথার

তালভুােগ এক� িগঁট, দ�ু িগঁট ও িতন�
িগঁট বঁাধব ।

আ�সা�াৎকার লােভর পর কৃিষ ��ে� সহজ কৃিষ প�িতর �েয়াগ -

১. �থেম আ�সা�াৎকার  - কৃষক বা ই��ক ব�ি� যােদর সহজ কৃিষ করার ই�া আেছ
তােদরেক �থেম  আ�সা�াৎকার িনেত হেব। এটাই সহজ �যাগ ধ�ান প�িতর �থম ধাপ।
আ�সা�াৎকার অনুভব করেত চাইেল তােদরেক িনকট� �কান ধ�ান �কে� �যেত হেব
অথবা �কান ব�ি� �য সহজ �যাগ ধ�ােনর সােথ জিড়ত তার কােছ �যেত হেব। 

২. সহজ �যাগ ধ�ান প�িত ভােলা ভােব িশখেত হেল ধ�ান করা খবুই দরকার, কারণ
আ�সা�াৎকার �হণ করার পের আমােদর শরীেরর স�ূ ত� �ক মজবতু করা দরকার।
সহজ �যােগ আ�সা�াৎকােরর পর ধ�ােনর ি�িত �তরী হয় তখন �যাগী িনেজর মাথার
তালু ভােগ এবং হােতর তালেুত �চতন�লহরী অথ�াৎ ঠা�া ঠা�া অনভুব কের, এ� এমন
এক অব�া যােত  দীঘ��ণ �থেক �যেত ই�া কের ।

এই শি� অথ�াৎ ঈ�েরর �থেক �া� ঠা�া অনভু� িত সহজ কৃষেকরা িনেজেদর কৃিষ কােয�
লাগােত পাের।  সহজ কৃষকগণ ও ই��ক ব�ি�গণ �য মাধ�ম �ারা সহজ �যাগ �হণ
কেরেছন ; �সখান �থেক সহজ �যাগ ধ�ােনর প�িত ও  সহজ কৃিষর িকছ�  প�িত স�েক�
জািনেয় �দওয়া হেব।

ব�ন �ধ ুআমােদরেক র�াই কের না, বঁািদেকর এবং ডান িদেকর নাড়ীর স�লন
অথ�াৎ সমতা �দানও কের। ধ�ান �� করার আেগ এবং পের ব�ন �নওয়া
আমােদর �েয়াজন । 

১. বাম হাত�েক িনেজর �কােলর উপর রাখেত হেব  আর ডান হাত�েক  বাম 
 িদেক  শরীেরর একদম িনেচর িদক �থেক  ধীের ধীের উ�েয় মাথার তালরু উপর
িদেয় এেন শরীেরর ডান িদেকর নীেচর িদেক িনেয় আসেত হেব ।
২. আবার ডান হাতেক  ডান িদক �থেক ত� েল মাথার তালভুােগর উপর িদেয়
শরীেরর বঁািদেক িনেয় আসেত হেব। 
৩.এই �ি�য়া কের একবার ব�ন �দওয়া হয়।
�েত�ক চে�র সরু�ার জন� এই �ি�য়া সাত বার করেত হেব।

কীভােব  ব�ন িনেত হয়
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সহজ �যাগ কৃিষ ��ে�ও আশ�বাদ ��প 

".................. কৃিষ ��ে� আমরা �চ�র গেবষণা কেরিছ । একজন কৃিষ িবেশষ� আ�
সা�াৎকার পাবার পর �চতন� লহরীর উপর অেনক গেবষণা কেরেছন। িতিন এটা �দেখেছন
�য যিদ �তামরা জলেক �চতি�ত  কর এবং �সই জল গােছ দাও, তেব �তামরা দশ �ণ পয��ও
�বিশ ফলন �পেত পােরা। এই গেবষণা� রা�ির কৃিষ িব�িবদ�ালয় (মহারা� ) -এ করা
হেয়িছল। তঁাহারা �দেখেছন �য সাধারণ ভােব �বেড় ওঠা এক� গাছ এবং �চতি�ত জেলর
সাহােয� �বেড় ওঠা এক� গােছর মেধ� আ�য�জনক পাথ�ক� রেয়েছ। কৃিষে�ে� আর এক�
িবষয় আিম ল�� কেরিছ �য, যিদ �তামরা �চতন� দাও ; তেব একটা সাধারণ গ�ও অেনক
�বিশ দধু িদেত পাের।
   সতুরাং, এটা ভারতবেষ�র কৃিষে�ে� সাহায� করেত পাের। সরকার আমােদর ইজারা িহসােব
অেনকখািন জিম বরা� কেরেছ ; �যখােন আমরা পরী�া কের �দখােত চেলিছ কীভােব
আমরা পরম �চতন�েক ব�বহার করেত পাির। িকছ�  সহজ �যাগী কৃষক একটা ভােলা কাজ
কেরেছন। তঁাহারা প� এবং খামার উৎপাদেন পরম �চতেন�র সফুল �দিখেয়েছন। "

পরম পূজ�া �ী মাতাজী িনম�লা �দবী
( তথ� সূ�: িনম�ল সুরভী পৃ. ন. ২৩৬)

স�লন এবং ধ�ান 

ধ�ােনর  ি�িতেত যাওয়ার জন� আমােদর িনেজেক আেগ স�লন করা দরকার। (স�লন অথ�াৎ
অতীত কাল  ও ভিবষ�ত কােলর িচ�া সিরেয় িনেজেক বত� মান কােল রাখেত হেব।) আমােদর
শরীরেক �� করার জন� সহজ �যাগ ধ�ান প�িতেত  িকছ�  িনয়ম উে�খ করা হেয়েছ। 

তারপের আমরা দেুটা হাত �কােলর উপর িনেয় আসব আর �ী
মাতাজীেক �াথ�না কের বলব �ী মাতাজী কৃপা কের আমােক বত�মান
অব�ায় এেন িদন , আমােক িনিব�চািরতা �দান ক�ন। �ী মাতাজী
কৃপা কের আমােক ধ�ােনর ি�িতেত িনেয় চলনু। এই ভােব বেস ধ�ান
করেত হেব। 

�থেম আমরা �ী মাতাজীর ছিবর িদেক তািকেয় থাকব । তারপর
িনেজর বঁা হাত �ী মাতাজীর িদেক আর ডান হাত মা�র উপের
অথ�াৎ পিৃথবী তে�র উপের রাখব আর �ী মাতাজীেক �াথ�না কের
বলব, �ী মাতাজী, কৃপা কের আমার বঁা িদেকর যত িবচার, যত
অ�� ই�া, অ�� �ান ডান হােতর মাধ�েম পৃিথবী তে�র
মেধ� �েবশ কিরেয় িদন। আমার বঁা িদক �� কের িদন এবং
স�লেন এেন িদন। এই ভােব িকছ��ণ বাম নাড়ীেত িচ� �রেখ বেস
থাকব।

এই ভােব আমরা আমােদর ডান নাড়ীেকও �� করব। িনেজর ডান
হাত �ী মাতাজীর ছিবর িদেক আর বাম হাত আকােশর িদেক
(হােতর তালু িপছেন করা থাকেব) �রেখ �ী মাতাজীেক �াথ�না কের
বলব �ী মাতাজী, কৃপা কের আমার ডান িদেকর যত িবচার,
অহংকার, কত� া ভাব, অিতির� উ�তা, �টনশন আমার বাম
হােতর মাধ�েম আকাশ তে� িবলীন কের িদন। আমার ডান
নাড়ীেক �� এবং স�িলত কের িদন। এই ভােব িকছ��ণ ডান
নাড়ীেত িচ� �রেখ বেস থাকব।

আমরা যখন সহজ �যােগ �িতি�ত হেয় যাই, তখন আমােদর শরীের �চতন� লহরী �বািহত হয়
। এই �চতন� লহরীর সাহােয� আমরা কৃিষর উৎপাদন বিৃ� করেত পাির। এছাড়াও সহজ কৃিষ
কীভােব করা হেব, �স িবষেয় কৃিষ কােজ অিভ� সহজ �যাগীর �থেক সাহায� �নওয়া ভাল।
তাছাড়া িনকটতম সহজ �যাগ ধ�ান �ক� �থেক সহজ কৃিষ স�ে� �খঁাজ খবর িনেত 
হেব।  

িনয়িমতভােব ধ�ান করেত হেব 

সহজ �যােগ আ�সা�াৎকার পাওয়ার পের সকাল ও স��ায় িনয়িমত ধ�ােন বসেত হেব যা
একজন �যাগীেক তার জীবেন আধ�াি�ক  উ�ােনর পেথ �গিতশীল হওয়ার জন� �তরী
কের। 

সহজ �যােগ সামূিহক  ধ�ােন বসেত হেব 

যিদও িদেন দ'ুবার ধ�ান করা বািড়েত আবশ�ক, তেব স�ােহ একবার সামিুহক ধ�ােন অংশ
�নওয়া আমােদর আধ�াি�ক অ�গিত িনি�ত কের যা অত�� উপকারী 

�িতিদন  �চতন�লহরী অনুভব করা 
িনয়িমত ধ�ান করেল �চতন�লহরী অথ�াৎ ঠা�া অনভু� িত বাড়েত থােক। এই িদব� শি�
আমােদর শরীের অনভু�ত হেল আমরা তার সাহােয� অেনক ভােলা কাজ করেত পাির। একজন
সহজ �যাগী কৃষক এই শি�েক তার ��েত উৎপাদন বিৃ�র কােজ লাগােত পাের।
�চতন�লহরীর অনুভ� িত অথ�াৎ এই িদব�শি� আমােদর �িতিদন অনভুব করেত হেব, তেবই
আমরা তা ভােলা কােজ লাগােত পারব।  আমরা সহজ �যােগ �িতি�ত হেয় �গেল তেবই
আমােদর শরীের �চতেন�র শি� �বািহত হয়।

কৃিষ কােজ  সহজ �যােগর ব�বহার  

5 6



পরম পজূ�া �ী মাতাজী িনম�লা �দবী

�ী মাতাজী বেলেছন ঐ�িরক ��ন (যােক �চতন� লহরী বলা হয়)
জীব� ; যা িচ�া কের এবং ি�য়া কের । চ��ক �যভােব �লাহােক
আকষ�ণ কের, এ� �তমনই এক �াভািবক �ি�য়া ।
এই ঐ�িরক �চতন� সকল সংেবদনশীল ব� ; এমনিক মানেুষর
িববত� নেকও �ভািবত কের । সহজ কৃিষর মাধ�েম িবিভ� ��ে�
(উদ�ানপালন, প�পালন, মৎস� চাষ ইত�ািদ) অিধক ফলেনর মাধ�েম
আমরা সমিৃ� লাভ করেত পাির।

আমােদর শরীের স�ূ শি� �ক�
রেয়েছ ; �স�িলেক  "চ�" বেল ।
ধ�ােনর �ারা �স�িল পিব�,
পির�� এবং ভারসাম�পণূ� হেয়
ওেঠ । এই ধ�ান শারীিরক মানিসক
এবং আেবগজিনত সমস�ার
সমাধান কের । এই �কৃত এবং
�মাণেযাগ� ধ�ান প�িতর মাধ�েম
আমােদর জীবেনর সম� সমস�ার
সমাধান হয়।

সহজ �যােগর সারমম�

 সহজ কৃিষ ভারত সরকার �ারা �ীকৃত
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ঐ�িরক ��ন, যােক �চতন� লহরী বলা হয় ; এ� �ধ ুমানব জীবনেকই উ�ত কের
না ; পৃিথবী, জল, গাছপালা এবং �কৃিতর মেতা সংেবদনশীল তে�র উপেরও ি�য়া
কের । সহজ কৃিষ প�িত কৃিষকাজ এবং �াণী �িতপালেনর িবিভ� ��ে� �ণগত
মান এবং পিরমাণ গত বৃি� ঘটায়, যা কৃষেকর জীবেন সমিৃ� িনেয় আেস। �যমন -
বাগান পিরচয�া, প�পালন, �মৗমািছ �িতপালন, �পাি� চাষ, মাশ�ম চাষ, মৎস� চাষ,
ফুল চাষ �ভৃিত ।

সহজ কৃিষ প�িত অত�� সরল যা িনেচ ব�াখ�া করা হল ------

১) কৃষকেক �িতিদন বািড়েত িনয়িমত ধ�ান করেত হেব এবং স�ােহ একিদন সামূিহক
ধ�ােন অংশ �হণ করেত হেব।
২) �াথিমক ভােব একজন কৃষেকর উিচত সহজ কৃিষ স�েক�  আ�া অজ�ন করা। তার
জন� িতিন তঁার ��েতর এক� অংেশ �চতি�ত বীজ এবং জল �ারা চাষ করেবন এবং
অন� অংেশ রাসায়িনক সার, কীটনাশক ব�বহার কের �থাগত প�িতেত চাষ করেবন।
৩) এই প�িতেত বপেনর জন� সম� বীজেক �ভােরর ধ�ােনর পূেব� �ী মাতাজী - র
ফেটার সামেন রাখেত হেব । এক� অব�ব�ত জলভিত�  মা�র পা� �ী মাতাজী - র
ফেটার সামেন �চতি�ত করার জন� রাখেত হেব।
      পরিদন সকােল ঐ জলেক সম� জিমেত হােত কের বা �� �মিশন �ারা ছিড়েয়
িদেত হেব। তারপর �সখােন বীজ বপন কের িদেত হেব । মা�র পাে�র তলায় ফুেটা
কের তােত �চতন�ময় জল �রেখ �ধান �সেচর নালী িদেয় সারা ��ত বরাবর �ফঁাটা
�ফঁাটা কের �সই জল ছিড়েয় িদেত হেব। সব সময় মা�র পা� �চতন�ময় জেল ভের
রাখেত হেব । মেন রাখেত হেব �য �েত�ক বার �সেচর সময় �ী মাতাজী- র �চতন�ময়
জেলর �েয়াগই �যন করা হয়। 
৪) ��েত সম� �িতকূলতা দরূ করার জন� চার� জলভিত�  নারেকল �ক �চতি�ত কের
জিমর 4 �কানায় পুঁেত িদেত হেব । এই সময় �ী গেণশ অথব�শীষ�  পাঠ করেত হেব।
সহজ �যাগীরা সামিূহক ধ�ােনর পর একসে� �াথ�নাও করেত পাের।
৫) সহজ �যাগী কৃষকেদর িনেজেদর হােতর মাধ�েম িনয়িমত ফসল, জল এবং
সংেবদনশীল িজিনসেক �চতন� িদেত হেব । এই �ি�য়া চলাকালীন " �ী শাক�রী "
�দবীর ম� উ�ারণ করেত হেব।
৬. �ী মাতাজীর কােছ �াথ�না কের বলেত হেব,  �ী মাতাজী, এই ��ত আপনার,
আপিনই কত� া, আপিনই �ভা�া । কৃপা কের এই ��তেক আপিন ভােলা ফসল উৎপ�
করার �যাগ� কের িদন।

সহজ কৃিষ প�িত:- 

িচনাবাদােমর ফলন �বেড়েছ -73%
 মহারাণা �তাপ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,

 উদয়পরু, রাজ�ান।
 

প�র শরীেরর ওজন - 15% বিৃ� �পেয়েছ
 িব�ানী ড. হািমদ মাইিলিন

িভেয়না, অি�য়া
 

গেবষণা কাজ রা�ির কৃিষ িব�িবদ�ালয় 
উৎপাদন বিৃ� �পেয়েছ - 14.3 - 50%

 
 উৎপাদন বিৃ� �পেয়েছ - 20-25%

িব�ানী ড. হািমদ মাইিলিন, িভেয়না, অি�য়া
 

সূয�মুখী এবং কন�
 

কৃিষ িব�ান �ক�, আহেমদনগর,
মহারা�,

��ার িবন পরী�ার িরেপাট� -  2021 
ফলন - কুই�াল ,�িত �হ�র 

�চতি�ত - 9.40
অৈচতি�ত- 8.60

 

ফুল কিপ - ওজন ৫ �কিজ
পালামপুর, �জরাট
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নেরশ কুমার সাহ�  , রাজ�ান
90792 38021

ত�ন �চৗধুরী, দাদার
80100 06868

সহজ কৃিষর িকছ�  ফলাফল 

পা�াবরাও �বহােদ , মহারা� 
9552273001 

 

ক�াে�ন রােজশ কুমার সাহ�  ,
বাদায়ূ , উ�র�েদশ   

স�ীপ �দশমূখ,মহারা� 
�বদানা  

পুরখা  রাম  ক�ান  , রাজ�ান
9414560444

 
খাদ� সাম�ীর উপর �চতি�ত জেলর �ভাব

 

সহজ কৃিষ প�িত িশ�ার কম�শালা

11 12



সহজ কৃিষ িবষেয় গেবষণা 

সহজ  কৃিষর  সাফল� 

13 14


