
কেভা রাইস ব্রান 
কেল



আপনার রান্নার কেল কে স্বাস্থ্য
পকরমাপপর সমস্ত গুনমান পূরণ 

েরপে? 



আপনারা কে ো যাপনন 

কিকেত্সেরা কিপন ৪কি িা-িামি পকরমাপনর েমপপে ২০ গ্রাম 
রান্নার কেল খাওযার পরামর্শ কিন



বাজাপর পাওযা কবকর্রভাগ রান্নার কেল স্বাস্থ্য পরাকমকে পূরণ 
েপর না 



পরামর্শ কিওযা হয কয কেেু সমপযর পপর আপনার রান্নার 
কেল পকরবেতন েরা উকিে

এসএফএ
(সযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড)

এমউএফএ    
(মপনা আনসযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড)

কপউএফএ  
(পকল আনসযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড) 

সমস্ত রান্নার কেল থাপে



এসএফএ
(সযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড)

এমউএফএ    
(মপনা আনসযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড)

কপউএফএ  
(পকল আনসযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড) 

কেেু কেপল কবকর্ এসএফএ রপযপে, োপরা রপযপে কবকর্ 
এমউএফএ রপযপে আবার োপরা রপযপে কবকর্ কপউএফএ 

রপযপে। 



এ ধরপনর কয কোনও এেকি কেল 
বযবহাপরর ফপল আপনার 

ধমনীপে কোপলপেরল জমা হপে 
পাপর যা কেবল হাপিতর সমসযাই 
নয, অ্নযানয ভযাবহ করাপগর 

োরণও হপে পাপর 



কবকর্রভাগ রান্নার কেপল উন্নে স্বাপস্থ্যর জনয সকিে পুকি 
পাওযা যায না



এগুকল খাাঁকি এবং প্রােৃকেে নয 

এই কেলগুকল উত্পািপনর সময কবকভন্ন রাসাযকনে বযবহার েরা হয, যার ফপল 
অ্পনেগুকল পার্শ্শ প্রকেকিযা হপে পাপর ।

পার্শ্শ প্রকেকিযা।

পার্শ্শ প্রকেকিযা



রাইস ব্রান কেল আসপল কে

• রাইস ব্রান কেল ধাপনর বািাকম তেলাক্ত স্তর কথপে কবর েরা হয, যা সািা িাল উত্পািন েরার সময িাল কথপে পৃথে
েরা হয।

• ওকরজানল, কিাপোপফরলস, কিাপোকিপযনলস এবং কেরলগুকলর সাপথ এেকি ভারসামযযুক্ত ফযাকি অ্যাকসড সংকমশ্রণ
এবং একিপে প্রিুর পকরমাপণ পুকিের এবং স্বাস্থ্যের কভাজয কেপলর উপািান কবকর্ি।



প্রস্তাকবে সপবশাত্তম কেল গ্রহণ কবকধ
সযািুপরপিড ফযাি, েম কোপলপেরল এবং ভাপলা ফযািযুক্ত মাঝাকর পকরমাপণর এেকি খািযাভাস কনবশািন েরুন

• স্বাস্থ্য রোর জনয প্রপযাজনীয িারকি মযাপিানাকিপযপের মপধয ফযাি অ্নযেম, অ্নয কেনকি হ'ল কপ্রাকিন, র্েতরা এবং জল।

• ঘপরর োপমাত্রায িকবশগুকল র্ক্ত এবং ঘপরর োপমাত্রায কেলগুকল েরল।

• ফযাি র্কক্ত এবং প্রপযাজনীয ফযাকি অ্যাকসড সরবরাহ েপর এবং োরা িকবশযুক্ত দ্রবণীয কভিাকমন এ, কড, ই এবং কে সরবরাহ েরপে সহাযো েপর।

• ফযাি গন্ধ এবং স্বাপি ভূকমো রাপখ এবং খািযাভাপসর স্বচ্ছলো বাডায।

• আমরা কয খাবারকি খাকচ্ছ োপে আমাপির কেেুিা ফযাি িরোর, সংপবিনর্ীলভাপব ো কনবশািন েরুন।

• কেেু কবপর্ষ ধরপণর ফযাি,কযমন সযািুপরপিড ফযািগুকল রপক্ত কোপলপেরল বাকডপয েপরানাকর হািত কডকজপজর ঝ াঁকে বাডায।

• অ্সম্পৃক্ত ফযািগুকল (মূলে উকিজ্জ কেলগুকলপে পাওযা যায) যা রপক্তর কোপলপেরপলর ভারসাময বজায রাপখ।

• হাযিরাবাপির নযার্নাল ইনকেকিউি অ্ফ কনউকির্পনর মপে, উপবাসী জীবনযাপন সম্পন্ন প্রাপ্ত বযস্কপির প্রায ২৫ গ্রাম ফযাি গ্রহণ েরা উকিে,

• েপিার র্ারীকরে পকরশ্রপমর সাপথ জকডে বযকক্তপির তিকনে ৩০ কথপে ৪০ গ্রাম ফযাি লাপগ।

• কোি বাচ্চাপির এবং কেপর্ার-কেপর্ারীপির খািযাভাপস সারা কিপন প্রায ৩০ - ৫০ গ্রাম ফযাি থাো উকিে।

• এেকি প্রকেপবিন বলপে, ভারেীযরা োপির প্রকেকিপনর খািযাভাপস উচ্চ মাত্রায কেল, িকবশ এবং লবণ গ্রহণ েপর যা কবকভন্ন করাপগর োরন ।

ভাল ফযাি খারাপ ফযাি 
এমউএফএ    

(মপনা আনসযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড)
সযািুপরপিড ফযািস (এসএফএ)

কপউএফএ  
(পকল আনসযািুপরপিড ফযাকি অ্যাকসড) 

িান্স ফযািস (কিএফএ)



 হািত কহলকথ অ্পরজানল- এইিকডএল (ভাল) কোপলপেরল বৃকি েপর এবং এলকডএল (খারাপ) কোপলপেরল এবং 
িাইকিসারাইড হ্রাস েপর।

 প্রােৃকেে অ্যাকেঅ্কিডযােস - করাগ কথপে রো এবং স্থ্াকযত্ব উন্নকে েরপে সহাযো েপর।  
 প্রােৃকেেভাপব ভারসামযযুক্ত ফযাি সংকমশ্রণ - ভারসামযপূণশ এসএফএ: কপউএফএ : এমউএফএ। 
 স্বাস্থ্য পুনরুিার েপর - পুকিের কফকরে একসড, যা হরপমান কনিঃসরণপে উত্সাকহে েপর এবং স্বাস্থ্যপে িাঙ্গা েপর। 
 কেপলর েম কর্াষণ - পকরপর্াকধে ধাপনর েুপষর কেপল ভাজা খাবারগুকল ১৫% েম কেল কর্াষণ েপর এবং েযাপলাকর গ্রহণ 

েমায।  
 অ্যাকে-েযান্সার তবকর্িয- কনউকিপযে কিাপোকিপযনল যা েযান্সার কবপরাধী তবকর্িয কহসাপব পকরকিে।
 উচ্চ কভিাকমন ই (িপোপফরল) - সুষম স্নাযুেন্ত্র বজায রাখপে সহাযো েপর। 
 প্রােৃকেে অ্যাকে-একজং- পুকির কস্কাপলইন যা ত্বপের স্বর উন্নে েপর এবং ে াঁিপে গিপন কবলম্ব েপর। 

রাইস ব্রান অ্পযপলর স্বাস্থ্য উপোকরো



 রাইস ব্রান অ্পযপল প্রিুর পকরমাপণ অ্করজানল (অ্যাকেঅ্কিডযাে) থাপে যা কোপলপেরল হ্রাপসর তবকর্িয ধারণ েপর, 
রক্ত কোপলপেরল হ্রাস েপর, রক্ত জমািবিো েকমপয কিয প্লাকিপলিগুকল এেকত্রে েপর।

 একি িাইকিসারাইড েমাপে সহাযো েপর এবং ভাল কোপলপেরলপে খারাপ কোপলপেরল অ্নুপাপের উন্নকে েপর। 
(এইিকডএল / এলকডএল) যা হৃিপরাপগর জনয খুব গুরুত্বপূণশ।

 কযমন পূপবশ আপলািনা েরা হপযপে রাইস ব্রান অ্পযপলর এেকি ভারসামযযুক্ত ফযাকি অ্যাকসড কপ্রাফাইল রপযপে যা কবর্শ্ স্বাস্থ্য 
সংস্থ্া (ডাব্লুএইিও), আপমকরোন হািত অ্যাপসাকসপযর্পনর (এএএিএ), জােীয পুকি ইনকেকিউি (এনআইএন) এবং ইকিযান 
কমকডপেল করসািত োউকন্সপলর (আইকসএমআর) দ্বারা প্রস্তাকবে।

 রাইস ব্রযান অ্পযল অ্নযানয কভাজয কেপলর েুলনায অ্করজানল, কিাপোকিপযনল, কিাপোপফরল, কস্কাপলকিপনর মপো 
অ্যাকেঅ্কিপডেগুকলর সমন্বপয গকিে। 

রাইস ব্রান অ্পযপলর স্বাস্থ্য উপোকরো

Source- https://smjournals.com/food-nutritional-disorders/download.php?file=fulltext/smjfnd-v1-1007.pdf
http://www.fnbnews.com/Top-News/future-edible-oil-of-india-rice-bran-oil-the-wonder-oil-37988

https://smjournals.com/food-nutritional-disorders/download.php?file=fulltext/smjfnd-v1-1007.pdf
http://www.fnbnews.com/Top-News/future-edible-oil-of-india-rice-bran-oil-the-wonder-oil-37988


Source- http://www.ricebranoil.co.in/reason2.html

হাযদ্রাবাি জােীয পুকি 
ইনকেকিউি দ্বারা প্রস্তাকবে

ওজপনর দ্বারা ফযাকি অ্যাকসড%

মন্তবযসম্পৃক্ত িকবশ 
(এসএফএ) ২৭-

৩৩%

পকল-অ্সম্পৃক্ত ফযাি 
(কপইউএফএ) ২৭-৩৩%

মপনা-অ্সম্পৃক্ত ফযাি 
(এমউএফএ) ৩৩-৪০% 

রাইস ব্রযান অ্পযল ২৪ ৩৪ ৪২ ডাব্লুএইি.ও. অ্নুসাপর ভারসামযযুক্ত ফযাি

কিকর্ কঘ / বািার ৬৭ ০৩ ৩০ উচ্চ সযািুপরপিড ফযাি

েকিত কেল / ে সুম কেল ০৯ ৭৮ ১৩ উচ্চ কপইউএফএ

সূযশমুখীর কেল ১২ ৬৯ ১৯ উচ্চ কপইউএফএ

পাম কেল ৫০ ১০ ৪০ উচ্চ এসএফএ

ভূট্টার কেল ১৩ ৫৯ ২৮ উচ্চ কপইউএফএ

সুকের বীজ কেল ২৬ ৫৫ ১৯ উচ্চ কপইউএফএ

কেল কেল ১৩ ৪৬ ৪১ উচ্চ কপইউএফএ

সযাকবন কেল ১৫ ৬১ ২৪ উচ্চ কপইউএফএ

সকরষা কেল ৩ ২৯ ৬৮ উচ্চ মাত্রায অ্বাকিে ইউকরে অ্যাকসড 

অ্কলভ অ্পযল ১৬ ১১ ৭৩ কলা কমাে পপযে, ভাজার জনয ভাল নয

দ্রিবয: কবকভন্ন কেপলর ফযাি রিনার মান সাকহপেযর মানগুকলর উপর কভকত্ত েপর।

http://www.ricebranoil.co.in/reason2.html


কেভা 
রাইস 
ব্রযান 
অ্পযল

এই সমস্ত মানগুকল পূরণ েরপে, কেভা ইিাকিজ কনপয এপসপে এে কসরা সমাধান



কেভা রাইস ব্রান অ্পযলকি িাপলর র্ক্ত 
বাইপরর বািামী স্তর কথপে িাফ (িাপলর 
ে াঁকড) কথপে আহৃে কেল, একি ওজন 

ভারসাময বজায রাপখ। 



এসএফএ এমইউএফএ কপইউএফএ

একিপে এেকি সুষম 
ফযাি রিনা রপযপে যা 
প্রকেকি এমইউএফএ, 
কপইউএফএ এবং 

এসএফএ এর ভারসাময 
বজায রাপখ। অ্েএব, 
একি এেকি স্বাস্থ্যের 

রান্নার কেল



একিপে পুকি উপািান গুকল সকিে পকরমাণ রপযপে 

কভিাকমন এ

কভিাকমন কড২ 

কভিাকমন ই 



১০০% খাাঁকি এবং প্রােৃকেে

কোনও ধরপণর রাসাযকনে কথপে তেকর নয 

এেকি পকরপর্াকধে প্রযুকক্ত বযবহার েপর 
উত্পাকিে হপযপে



অ্যাকেঅ্কিডযােস

একিপে রপযপে 

একি ধমনীপে খারাপ কোপলপেরল জমা েপর না এবং োই 

আপনাপে রাপখ স্বাস্থ্যের



তজব খামার কথপে এবং কেবল যাকন্ত্রে উপাপয সরাসকর উন্নেের কবভাপগর রান্নার প্রাপ্ত কেল

তবকর্িয সমূহ

উপািানগুকল কবর্শ্জুপড কবস্তৃেভাপব অ্ধযযন েরা হয এবং কোপলপেরল েম পাওযা যায যা োপির 
কোপলপেরপলর মাত্রা েকমপয আনপে িান োপির পপে একি এেকি দুিতান্ত পেন্দ েপর কোপল, উচ্চ 
অ্যাকেঅ্কিপডে তবকর্িযযুক্ত

অ্সম্পৃক্ত ফযাকি অ্যাকসডগুকলর সংখযার কিপয কেনগুণ সযািুপরপিড , সারা কবর্শ্ জুপড অ্পনে স্বাস্থ্য 
কবপর্ষজ্ঞ িাকব েপরন কয উপািানগুকল সামকগ্রে অ্নািমযোর জনয স্বাস্থ্যের, গপবষণা অ্নুসাপর এগুকল 
ফাইপিাপেরল, কেরকলন এবং গামা-অ্করজানল সমৃি

ফলস্বরূপ, েযালকর হ্রাস েপর , ভাল, হালো স্বাি গ্রহপণর খাবার, বকধশে স্বাি এবং স্বচ্ছলো তবকর্িযযুক্ত



অ্সংখয তবজ্ঞাকনে গপবষণা রাইস ব্রান অ্পযল গ্রহপনর পরামর্শ কিয 
• খারাপ ককালেলেরে হ্রাস কলর এবং ভাে ককালেলেরলের মাত্রা বাডায় 

এবং জেপাই কেে বা গ্রাউন্ড বাদাম কেলের সালে েুেনা করলে লেলপড 
করাফাইলের আরও ভাে পলরচােনায় সহায়ো কলর।

• এলি ব্লাড সুগার বযবস্থাপনায় সহায়ো কলর।
• লবলভন্ন ধরলের কযান্সালরর লবরুলে েডাই করলে সহায়ো কলর। 
• লেভারলক রক্ষা কলর। 
• ত্বলকর অবস্থার উন্নলে কলর। 
• হজম ক্ষমোর উন্নলে কলর। 

স্বাস্থ্য উপোকরো সমূহ



একি উচ্চ কধাাঁযা পপযে (বানশ) পপযে রপযপে, একি রান্না, ভাজা, পযান বা িাইং 
োর জনয উপযুক্ত েপর কোপল এবং িান্স ফযািযুক্ত হাইপরাপজপনপিড কেল 
প্রকেস্থ্াপপনর জনয একি এেকি ভাপলা পেন্দ। 

স্বাস্থ্য উপোকরো সমূহ



কোপলপেরল েমাপে সহাযো েরপে পাপর োরণ এপে কেল রপযপে এমন উপািান রপযপে যা 
কোপলপেরল কর্াষণপে হ্রাস েরপে পাপর এবং কোপলপেরল কনমূশলো বাকডপয েুলপে পাপর। েযালকসযাম 
কর্াষণ হ্রাস েরপে পাপর; একি কেডকন পাথরগুকলর গিন হ্রাস েরপে সহাযো েরপে পাপর।
গপবষণায কিখা কগপে কয অ্নযানয রান্নার কেপলর েুলনায ধাপনর েুপষর কেপলর অ্পনে স্বাস্থ্য উপোরীো 
রপযপে। 
রাইস ব্রান অ্পযল কমপনাপজাসাল ইসুযপে সহাযো েপর, কোপলপেরল কনযন্ত্রপণ সহাযো েপর, েযান্সার 
প্রকেপরাপধ সহাযো েপর, অ্োলোলীন বাধশেয কনযন্ত্রণ েপর, ওজন হ্রাপস সহাযো েপর, ত্বেপে সুস্থ্ েপর 
েুলপে সহাযো েপর, অ্নািমযো বাডাপে সহাযো েপর, এপিািাইন কসপেমপে উন্নে েপর, কলভাপরর 
োযশোকরো উন্নে েপর, স্বাস্থ্যেরপে উত্সাহ কিয, িুপলর বৃকি, োকডতওভাসে লার স্বাপস্থ্যর উন্নকেপে 
সহাযো েপর এবং এপে ভাল ফযাি রপযপে।

এিা কেভাপব োজ েপর?



কযাগাপযাপগর কিোনা:

Keva Industries
An ISO 9001:2008 Certified Company

Web: www.kevaind.org

http://www.kevaind.org/



