


শিশুদের সদ্বোত্তম ্ৃশির জন্য প্রদয়োজন্ীয় পুশি
উপোেোন্ সর্রোহ কদর 



শিশুদের এশির প্রদয়োজন্ ককন্?



কসোয় কপ্রোশিন্ আইসদেিস, ককন্ শসরোপ, শমল্ক কপ্রোশিন্, 
আশিকশিশসয়োে কে্োর, কযোেশসয়োম িসদিি, পিোশসয়োম 

কলোরোইড, মযোগদন্শসয়োম কলোরোইড, কযোেশসয়োম কোদ ব্োদন্ি, 
অ্যোসকরশ্ক অ্যোশসড, ইদন্োশসিে পিোশসয়োম হোইদরোক্সোইড,  
কিরস সোেদিি , এে কোশন্বশিন্ িোরদিি, েযোদটো্যোশসেোস, 
অ্যোশসদডোশিেোস, শমক্সড কিোদকোদিরেস ,শজঙ্ক সোেদিি, 
ন্োয়োশসন্োমোইড, কযোেশসয়োম পযোদটোদেদন্ি, মযোগদন্শসয়োম 
সোেদিি, পোইশরডশক্সন্,হোইদরোদলোরোইড, রোইদ্োেযোশিন্, 

কপোর সোেদিি, শিিোশমন্ এ পযোেশমদিি, 
িশেক এশসড, পিোশসয়োম আদয়োডোইড, 

্োদয়োশিন্, শিিোশমন্ শড- ৩ এ্ং শিিোশমন্ শ্- ১২

ককিো শকডস করোে পোউডোদ র উপোেোন্ সমূহ



উচ্চ মোদন্র কপ্রোশিন্ সর্রোহ কদর যোদে 
রদয়দে ্ৃশির জন্য সমস্ত প্রদয়োজন্ীয় 

অ্যোশমদন্ো অ্যোশসড উপোেোন্

কসোয় কপ্রোশিন্ আইসদেি



শিশুদের ক্রম্র্বমোন্ ্ৃশির কেদে আয়রদন্র িূশমকোগুশে 
শন্ম্নরূপ-
• রদে েশহে কশিকো এ্ং শহদমোদলোশ্দন্র স্বোিোশ্কেো 

্জোয় রোখদে সোহোযয কদর 
• িরীদর অ্শক্সদজন্ পশর্হন্ স্বোিোশ্ক রোখদে সোহোযয কদর 
• সোর্োরিে িশেিোেী শ্পোকীয় েমেো ্জোয় রোখদে 

সহোয়েো কদর
• ইশমউন্ শসদেদমর কোযবকোশরেো ্জোয় রোখদে সহোয়েো কদর
• সোর্োরিে িোরীশরক জ্ঞোন্ীয় কোযবকোশরেো ্জোয় রোখোর সোদে 

সোদে লোশি হ্রোদসও সহোয়েো কদর

আয়রন্



 পিোশসয়োম এমন্ একশি খশন্জ যো দেশহক েরদের 
পশরমোি শন্য়ন্ত্রদি গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

 পিোশসয়োম িরীদর কসোশডয়োদমর প্রিো্গুশের 
িোরসোময ্জোয় রোদখ এ্ং দেশহক েরেগুশের মোেো 

শন্শেকি সীমোর মদর্য রোখদে সহোয়েো কদর 

পিোশসয়োম



 িরীদরর মদর্য মশেশ্দডন্োদমর প্রর্োন্ কোজ হে 
িরীদর উপশিে এন্জোইমগুশেদক অ্ন্ুঘিক শহসোদ্ 
কোজ করোদন্ো এ্ং িরীদর অ্যোশমদন্ো অ্যোশসদডর 

িোঙ্গন্দক সহজের করো

 মশেশ্দডন্োম শন্ম্ন স্তদরর ইউশরক অ্যোশসদডর এ্ং 
কপ্রোশিন্ হজদম ্োর্ো সৃশি কদর যো সোর্োরন্ে শিশুদের 

দু্বে এ্ং অ্েস কদর কেোদে 

মশেশ্দডন্োম



• এশি আয়রদন্র সোদে কোজ কদর যো রদে েশহে কশিকো গঠদন্ সহোয়েো 
কদর

• এশি শিশুদের রেন্োেী, স্নোয়ুেন্ত্র এ্ং িোরীশরক প্রশেদরোর্ ্য্িোর 
কোযবকোশরেো ্জোয় রোখোর সোদে সোদে হোড়দক কজোড় গুশেদকও সুি 
রোখদে সহোয়েো কদর 

• কপোর আয়রন্ কিোষদিও সহোয়েো কদর
• কপোর অ্যোশটঅ্শক্সদডদটর গুদন্ সমৃি 
• এশি শি র যোশডকযোেগুশের উত্পোেন্ হ্রোদস সহোয়েো করদে পোদর
• খু্ সোমোন্য কপোদরর ঘোিশের িদে শন্উদরোদপশন্য়ো হদে পোদর কপোদরর 

ঘোিশের িদে কমন্কস মদেো করোদগর সম্ভো্ন্োও কেখো শেদে পোদর। 
কপোদরর িোরসোমযহীন্েোর িদে আেঝোইমোর করোদগর সম্ভো্ন্ো েোদক 

কপোর



• শিিোশমন্ এ েোাঁে, হোড়, শিসুয, কেষ্মো শঝশি এ্ং ত্বক গঠদন্ 
সহোয়েো কদর  

• ইশমউন্ শসদেদমর কোযবকোশরেো ্জোয় রোখদে প্রদয়োজন্ 
শিিোশমন্ এ 

• শিিোশমন্ এ শেদফোসোইদির মদেো রদে কেে কশিকোর 
শ্কোদি গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

• ইশমউন্ শসদেদমর কোযবকোশরেো স্বোিোশ্ক রোখদে প্রদয়োজন্ 
শিিোশমন্ এ 

শিিোশমন্ এ



• শিিোশমন্ শস কক অ্যোসকরশ্ক অ্যোশসডও ্েো হয়, একশি 
অ্যোশটঅ্শক্সডযোদটর গুদন্ সমৃি যো েোাঁে এ্ং মোশড়র গঠদন্ 
সোহোযয কদর 

• এশি িরীদর আয়রন্ কিোষি কোযবকোশরেো ্জোয় রোখোর 
পোিোপোশি শিসুযগুশের কোযবকোশরেো ্জোয় রোখদে সহোয়েো কদর 

• এশি েে শন্রোমদয় সোহোযয কদর
• শিিোশমন্ শস শন্উদরোরোন্সশমিোর সংদেষদি সহোয়েো কদর
• শিিোশমন্ শস কে রদয়দে এশট্োদয়োশিদকর কোযবকোশরেো

্ৃশির েমেো 

শিিোশমন্ শস



• শিিোশমন্ ই একপ্রকোর অ্যোশটঅ্শক্সডযোট
• িোইরোস এ্ং ্যোকদিশরয়োর শ্রুদি িশেিোেী প্রশেদরোর্ 

েমেো ্জোয় রোখদে শিিোশমন্ ই গুরুত্বপূিব িূশমকো 
পোেন্ কদর

• শিিোশমন্ ই রদে েশহে কশিকো গঠদন্ গুরুত্বপূিব এ্ং িরীদর 
শিিোশমন্ কক এর ্য্হোরদক ত্বরোশিে কদর

• এশি রেন্োেীগুশে প্রিস্ত করদে এ্ং রদে জমোি ্োাঁর্ো কেদক 
রেো করদে সহোয়েো কদর 

• শিিোশমন্ ই ককোষগুশে এদক অ্পদরর কযোগোদযোগ িোপদন্ জন্য 
গুরুত্বপূিব গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

শিিোশমন্ ই



 শেয়োমোইন্ (শিিোশমন্ শ্ ১) িরীদরর ককোষগুশের 
মদর্য কোদ্বোহোইদরিগুশেদক িশেদে রূপোিশরে 
করদে সহোয়েো কদর যো ্য়সকোদে পযবোপ্ত িককরোযুে 
খোদেযর চোশহেো কমিোদে খু্ গুরুত্বপূিব

 এশি হৃেয় এ্ং স্নোয়ুর কোযবকোশরেো ্জোয় রোখোর 
জন্যও প্রদয়োজন্ীয় 

শেয়োমোইন্ (শিিোশমন্ শ্ ১)



রোইদ্োেোশিন্ (শিিোশমন্ শ্ ২) অ্ন্যোন্য শিিোশমন্ 
শ্ গুশের সোদে কোজ কদর 

 এশি িোরীশরক ্ৃশি এ্ং রদে কেোশহে কশিকো 
গঠদন্র কেদে গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

রোইদ্োেোশিন্ (শিিোশমন্ শ্ ২)



• কোদ্বোহোইদরি ্ো কো্বস িরীদর খোদেযর উত্স এ্ং িোরসোময 
্জোয় রোখদে গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

• কোদ্বোহোইদরি িরীদরর কোযবেমেো ্ো অ্ন্ুিীেদন্র জন্য 
প্রদয়োজন্ীয় িশে সর্রোহ করোর সোদে সোদে িোরীশরক লোশি 
কেদক মুশে কপদে সহোয়েো কদর 

• িরীদরর প্রদয়োজন্ীয় লুদকোজ এ্ং কপ্রোশিদন্র মোেো ্জোয় 
রোখদে কোদ্বোহোইদরি গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

কোদ্বোহোইদরি



• কপ্রোশিন্ শিশুদের িোরীশরক ্ৃশির জন্য 
গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্।

• কপ্রোশিন্ িোরীশরক ্ৃশি ও গঠদন্র মূে উত্স।  
ককোষ, শিসুয এ্ং অ্ঙ্গগুশের স্বোিোশ্ক গঠন্ ও 
কোযবকোশরেো ্জোয় রোখদে সহোয়েো কদর।

কপ্রোশিন্



• অ্যোশমদন্ো অ্যোশসডগুশে এমন্ একপ্রকোর কযৌশগক উপোেোন্ যো 
িরীদর কপ্রোশিদন্র চোশহেো কমিোদে গুরুত্বপূিব 
িূশমকো পোেন্ কদর

• অ্যোশমদন্ো অ্যোশসডগুশে িরীদরর মদর্য স্বোিোশ্ক িোদ্ দেশর 
হয়ন্ো, দেশন্ক সশঠক খোেযোিযোস িরীদর এগুশের চোশহেো কমিোদে 
সোহোযয কদর    

• আমরো যখন্ কপ্রোশিন্ রহন্ কশর েখন্ এশি িরীদরর মদর্য 
অ্যোশমদন্ো অ্যোশসদড রুপোিশরে হয় যো আমোদের মোংসদপশির 
স্বোিোশ্ক গঠন্ এ্ং ইশমউন্ শসদেদমর কোযবকোশরেো ্জোয় 
রোখদে গুরুত্বপূিব িূশমকো পোেন্ কদর

• িরীদর শিসুযগুশের ্ৃশি, িশে উত্পোেন্ এ্ং ইশমউন্ শসদেদমর 
কোযবকোশরেো ্জোয় রোখদে সহোয়েো কদর

প্রদয়োজন্ীয় অ্যোশমদন্ো অ্যোশসড



শকিোদ্ ককিো শকডস করোে শিশুদের ্ৃশিদে সহোয়েো কদর?



উপকোশরেো



প্রশেদরোর্ েমেো ্ৃশি কদর 

এন্জোইমগুশের কোযবকোশরেো ্জোয় রোদখ 

দেশহক িশে ্ৃশি কদর 
সংক্রমদির শ্রুদি েড়োইদয় সোহোযয কদর 

েোাঁদের েয় করোর্ কদর 

অন্ত্রের কার্যকাররতা স্বাভারিক রান্ত্রে 
স্নোয়ুেদন্ত্রর কোযবকোশরেো স্বোিোশ্ক রোদখ

স্মৃশেিশে উন্নে কদর

স্বোিোশ্ক েৃশিিশে ্জোয় রোদখ

মশস্তদের কোযবকোশরেো 
স্বোিোশ্ক রোদখ

শহদমোদলোশ্দন্র িোরসোময ্জোয় রোদখ 

হজম ্য্িোর উন্নশে ঘিোয়

েে শন্রোময় সহোয়েো কদর 

রে প্র্োদহর স্বোিোশ্কেো ্জোয় রোদখ 

িরীদর পুশির চোশহেো কমিোয় 

শিসুযগুশের স্বোিোশ্ক ্ৃশি ঘিোয় 

মন্ত্র াভাি িাড়ায়

েুর্ো ্োড়োয়

হৃেদয়র কোযবকোশরেো স্বোিোশ্ক রোদখ

েশেরি শিসুযগুশের কমরোমে 
ও পুন্রুিোদর সোহোযয কদর 



হোেকো গরম দুর্ ্ো গরম পোন্ীয়দে ২০ কেদক 
২৫ রোম িোদেোিোদ্ শমশিদয় রহন্ করুন্ 

৫ কেদক ১৭ ্ের ্য়সী শিশুদের জন্য 
খু্ই উপদযোগী 

্য্হোর প্রন্োেী

িোদেো িেোিদের জন্য শন্য়শমে ৬-১২ মোস ্য্হোর করুন্

শ্িঃদ্রিঃ: এই পিযশি ককোন্ও করোদগর শচশকত্সো, প্রশেদরোর্, শন্রোময় ্ো শন্িবদয়র উদেদিয ন্য়। আপন্োর স্বোিযদস্ো শচশকত্সদকর সোদে পরোমিব করুন্



Keva Industries
Level 2, Prestige Omega, No. 104,

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org

কযোগোদযোদগর শঠকোন্ো



শ্িঃদ্রিঃ:এই পণ্যরি ককা ও করান্ত্রের রিরকত্সা, প্ররতন্ত্ররাধ, র রাময় িা র ণ্যন্ত্রয়র উন্ত্রেন্ত্রযয  য়। 

আপ ার স্বাস্থ্যন্ত্রসিা রিরকত্সন্ত্রকর সান্ত্রে পরামযয করু 


