


এটি শটিশালী ইটিউন টিস্টেি বজায় রাখার 
পাশাপাটশ িানব দেস্টের দ াষ গুটলর বৃটি 
ঘিায় ও পুটির চাটেো পূরস্টে িোয়তা  স্টর

দ ভা এিাই েল এিাই দবটর িে ২১টি 
ফস্টলর িংটিশ্রস্টন ততটর

দ ভা এিাইস্টত রস্টয়স্টে টবটভন্ন উপ ারী 
ফস্টলর িিাোর



এস্টত রস্টয়স্টে অ্যাটি অ্টিস্টেস্টির গুন

প্রা ৃটত  গুস্টন িিৃি 
এই স্বাস্থ্য পেয ততটরস্টত
আস্টিটর ান প্রযুটির 
বযবোর  রা েস্টয়স্টে

িানব দেস্টের পুটি চাটেো দিিায় এবং 
িািটি  স্বাস্টস্থ্যর উন্নটত ঘিায়



• এ টি ১৫ টিটলিাস্টরর দ ভা এিাইস্টয়র 
ওআরএটি-এর িান ৫০০০ ইউটনি 

• দ ভা এিাইস্টয়র প্রটতটি দবাতস্টল প্রটত িাস্টি 
২০০০ ওআরএটি থাস্ট 



• দ ভা এিাই িািটি  স্বাস্টস্থ্যর উন্নটত ঘিায় এবং িানব দেেস্ট  
রাস্টখ প্রােশটিস্টত িিৃি । 

• এই অ্ননয পেযটিস্টত থা া ফস্টলর টনযযাি িানব দেেস্ট  
ক্ষটত ার  টি র যাটে াল দথস্ট  রক্ষা  রস্টত িোয়তা  স্টর।

• এস্টত উপটস্থ্ত অ্যাটি অ্টিস্টেি গুটল দরাস্টের টবরুস্টি লডাইস্টয় 
িোয়তা  রার িাস্টথ িাস্টথ এ টি শটিশালী প্রটতস্টরাধ বযবস্থ্া 
েস্টড দতাস্টল। 

• দ ভা এিাইস্টত দ ানও প্র ার  ৃটিি েন্ধ, টচটন , দুধ ,েি বা 
লযা স্টিাজ দনই, এটি আঠাস্টলা নয় এবং এটি িম্পুেয ভাস্টব 
দিাটেয়াি িুি এ টি তরল। 

দ ভা এিাই-এর আবশয তা



• দ ভা এিাই শরীর দথস্ট  
ক্ষটত ার  িটিনগুটল অ্পিারস্টনর 
দ্বারা িািটি  স্বাস্টস্থ্যর উন্নটত 
ঘিায়।

• শরীস্টর রি িঞ্চালন প্রটিয়াস্ট  
উন্নত  স্টর। উন্নত রি িঞ্চালন 
বাধয য প্রটিয়াটিস্ট  ধীর  স্টর । 

• ত্ব স্ট  উজ্জ্বল  রার পাশাপাটশ 
শরীস্টর দ াস্টলস্টেরস্টলর িািা 
টনয়ন্ত্রন  স্টর ।

দ ভা এিাই-এর আবশয তা



 হৃৎটপণ্ড িানব দেস্টের অ্নযতি গুরুত্বপূেয অ্ংশ, এটি 
হৃৎটপণ্ডস্ট  শটিশালী  রস্টত িোয়তা  স্টর

 শরীর যটে বততিাস্টন দ ানও আঘাস্টতর টশ ার েয় তস্টব 
উন্নত রি িঞ্চালন এবং শটিশালী হৃেয়, দরাে টনরািয় 
প্রটিয়াস্ট  দ্রুত  স্টর এবং  ি িিস্টয় আস্টরােয লাস্টভ 
িোয়তা  স্টর

দ ভা এিাই-এর আবশয তা



এটি দ াথা দথস্ট  আস্টি?

 এিাই দবটর ফলটি  স্টয় শ বের ধস্টর েটক্ষে 
আস্টিটর ার বনাঞ্চস্টল থা া উপজাটতর এ টি 
উপ াটর ওষুধ টেিাস্টব অ্বটেত রস্টয়স্টে

 এটি আস্টিটর ানরা টবটভন্ন দুরাস্টরােয বযাটধর 
টচট ৎিায় বযবোর  স্টর থাস্ট  



 দ ভা এিাইস্টত ২০টি অ্নযানয স্বাস্থ্য উপ ারী ফস্টলর 
িংটিশ্রে রস্টয়স্টে যা উন্নত জীবনযাপন 
এবং স্বাস্টস্থ্যর এ টি িস্টবযাত্তি িূি

 প্রায় ৭০ দথস্ট  ৮০ টেটি দিলটিয়াি তাপিািায় 
ফল গুটলস্ট  শুট স্টয় এর পুটিেত িান বজায় 
রাখা েস্টয় থাস্ট 

এটি দ াথা দথস্ট  আস্টি?



দ ভা এিাই-এর অ্যাটি অ্টিস্টেি তবটশিয িিূে

• এটির অ্যাটি অ্টিস্টেি গুন শরীস্টরর ক্ষটত ার  িটিন 
গুটলর অ্পিারস্টন িোয়তা  স্টর ।

• শরীস্টর উপটস্থ্ত িটিন আঘাত বা দরাস্টের  ারে েস্টত 
পাস্টর।

• িটিন গুটল শরীরস্ট  টনয়টিত খােযাভাষ এবং পটরটচত 
পটরস্টবশ দথস্ট  িটরস্টয় আনস্টত পাস্টর। 

• প্রটতটেন আিরা পটরস্টবস্টশর টবটভন্ন ক্ষটত ার  টবষাি 
পোস্টথযর িংস্পস্টশয আটি।  

• এই জাতীয়  টবষাি পোথয গুটল-  ীিনাশ , োাঁচ, ভারী 
ধাত,ু দলাস্টরাফিয এবং টবটভন্ন পোথয দথস্ট  উৎপন্ন েয়।

• আিরা প্রটতটনয়ত দয খাবার গুটল িেে  টর দিগুটলর 
িস্টধয ট েু পটরিান িটিন থা স্টত পাস্টর। 



 দ ভা এিাই অ্যাটি 
অ্টিস্টেি গুস্টন িিৃি যা 
িািটি  স্বাস্টস্থ্যর উন্নটতস্টত
িোয়তা  স্টর

 দ ভা এিাই-এর টনয়টিত 
দিবন বাধয য প্রটিয়াস্ট  ধীর 
 রস্টত িাোযয এবং ত্ব স্ট  
উজ্জ্বল  রার পাশাপাটশ 
শরীস্টর দ াস্টলস্টেরস্টলর িািা 
টনয়ন্ত্রস্টন িোয়তা  স্টর

দ ভা এিাই-এর অ্যাটি অ্টিস্টেি তবটশিয িিূে



দ ভা এিাই-এর  াযয ারীতা

দ ভা এিাই েল এিাই দবটর িে ২১টি ফস্টলর িংটিশ্রস্টন ততটর। 
দ ভা এিাই-দত ২০টি অ্নযানয স্বাস্থ্য উপ ারী ফস্টলর িংটিশ্রে রস্টয়স্টে যা 

উন্নত জীবনযাপন এবং স্বাস্টস্থ্যর এ টি িস্টবযাত্তি িূি। 
এই টিশ্রে িািটি  স্বাস্টস্থ্যর উন্নটতস্টত িোয়তা  রার িাস্টথ িাস্টথ 

দ ভা এিাই-দ  এ  অ্ননয শটিশালী পেয টেিাস্টব পটরটচত  স্টর দতাস্টল।



আস্টপল

 ন েত দিপ

টবলস্টবটর

এল্ডারস্টবটর

ব্লা -দবটর

বু্ল-দবটর

দচটর

িানস্টবটর

আরটনয়া

অ্যাটিরলা

আস্টিটর ান 
পারটিিি

 ুপুয়া ু ািু 
 ািু

আ াই িূলস্টবটর

টপ্রটল টপয়ার

ইয়ািস্টবটর

আনারি

রাশস্টবটর

স্ট্রস্টবটর

পস্টিিাস্টনি

দ ভা এিাই-এর
উপাোন িিূে



ত্ব  ও িুস্টখর উজ্জ্বলতা বাডায়
অ্টিস্টেটিভ ক্ষয়ক্ষটত দথস্ট  

দ াষস্ট  রক্ষা  স্টর এবং দ াষগুটলর 
 াযয াটরতাস্ট  বৃটি  স্টর

টি র যাটে ালগুটলর টবরুস্টি 
িুরক্ষা প্রোন  স্টর এবং বাধয য 

প্রটিয়াস্ট  ধীর  স্টর

দ ভা এিাই জুস্টির উপ াটরতা



শরীস্টর পুটির চাটেো 
দিিাস্টত িাোযয  স্টর

ইটিউন টিস্টেি 
টস্থ্টতশীল  স্টর

টবপা  প্রটিয়াস্ট  উন্নত  স্টর এবং 
ক্ষুধা টনয়ন্ত্রে  স্টর

দ ভা এিাই জুস্টির উপ াটরতা



দ ভা এিাই জুস্টির উপ াটরতা

অ্ন্ত্রস্ট  
শটিশালী  স্টর

রিচাপস্ট  
স্বাভাটব   স্টর

িনস্ট  চনিস্টন রাখস্টত 
িোয়তা  স্টর

দ াস্টলস্টেরস্টলর 
িািা টনয়ন্ত্রস্টন 
িোয়তা  স্টর



িাক্ষযোন

োলাল ও দ াশার দ্বারা অ্নুস্টিাটেত এবং টজএিটপ-এর 
টনস্টেতটশ া অ্নুযায়ী ততটর



প্রস্তাটবত দিবনটবটধ
দ ভা এিাই-এর বয়ি অ্নুযায়ী প্রটতটেস্টনর দিবনটবটধ

বয়ি: ১ দথস্ট  ৩ টেন ৪ দথস্ট  ৬ টেন িপ্তি টেন

২-৮ বের 
বয়িীরা

২.৫টিটল/টেন ৫টিটল/টেন ৭.৫টিটল/টেন

৯-১৮ বের 
বয়িীরা

২.৫টিটল ি াস্টল
২.৫টিটল টবস্ট স্টল

৫টিটল ি াস্টল
৫টিটল টবস্ট স্টল

৭.৫টিটল ি াস্টল
৭.৫টিটল টবস্ট স্টল

১৮ বের বয়িী 
বা তার উস্টধয

৫টিটল ি াস্টল
৫টিটল টবস্ট স্টল

১০টিটল ি াস্টল
১০টিটল টবস্ট স্টল

১৫টিটল ি াস্টল
১৫টিটল টবস্ট স্টল



• ভাস্টলা ফলাফস্টলর জনয, দ ভা এিাই প্রটতটেন দুইবার িেে  রুন।
• খাটল দপস্টি বা খাবাস্টরর  িপস্টক্ষ ৩০ টিটনি আস্টে পান  রুন।
• যটে খাবাস্টরর আস্টে িম্ভব না েয় তস্টব খাবাস্টরর ২ দথস্ট ৩ ঘিা পস্টর এটি টনস্টত পাস্টরন।
• িবযো পটরিাপ পাি বযবোর  রুন।
• দ ভা এিাইস্ট ১৫০ টিটল জস্টল বা অ্নয দ ানও তরস্টল টিটশস্টয় পাতলা  স্টর িেন  রুন।
• দ ভা এিাই-এর িাস্টথ প্রচুর পটরিাস্টে পটরষ্কার জল টনন আরও ভাল ফলাফস্টলর জনয দ বল
 াাঁস্টচর গ্লাস্টি দ ভা এিাই পান  রুন।
• ভাল ফলাফস্টলর জনয ৬ দথস্ট ১২ িাি প্রটতটেন দুইবার  স্টর দ ভা এিাই িেন  রুন।
• শরীস্টরর টবষাি পোথযগুটল অ্পিাটরত  রস্টত িারা টেন প্রচুর পটরিান জল পান  রুন।

দ ভা এিাই ট ভাস্টব বযবোর  রা উটচত



দ ভা এিাই ট ভাস্টব বযবোর  রা উটচত
• অ্পিারন প্রটিয়ায় ভাস্টলা অ্নুভূটত দপস্টল দবটশ  স্টর জল পান  রুন এবং আপনার অ্নুভূটতর উপর 
টনভতর  স্টর এ টি বা দুটি দোজ এটডস্টয় যান।

• এ  বেস্টরর  ি বয়িী বাচ্চাস্টের জনয দ ভা এিাই িেন বাঞ্ছনীয় নয়। 

• েভতবতী এবং দুগ্ধোন ারী িটেলাস্টের দ ভা আ াই িেস্টনর পরািশয দেওয়া েয় না।

• দ ভা এিাই িেস্টনর পর অ্যালস্ট ােল,  টফ, চা, দিাো বা ট েু খাওয়ার আস্টে  িপস্টক্ষ আধ ঘিা 
অ্স্টপক্ষা  রুন। 

• অ্যালস্ট ােল,  যাটফন এবং খাবার দ ভা আ াইস্টয়র  াযয াটরতাস্ট  বাটতল  স্টর।



দযাোস্টযাস্টের টঠ ানা

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org



টবিঃদ্রিঃ:
এই পণ্যটি কিোনও করোগের টিটিত্সো, প্রটিগরোধ, টনরোময় বো টনণ্ণগয়র উগেগযয নয়। 
আপনোর স্বোস্থ্যগসবো টিটিত্সগির সোগে পরোমযণ িরুন।


