


চিটেশন ঘটে যখন খচনজগুচি শশোষণটযোগ্য জচেি খচনজ গ্ঠটনর সোটে সোধোরণত অ্যোচিটনো 
অ্যোচসড আবদ্ধ েোটে।  এই আবদ্ধ প্রচিযো হজটির সিয শরীটরর িটধয প্রোেৃচতেভোটব 

ঘটে তটব এচে অ্েোযযের হটত পোটর। 

চিটিটেড খচনজ পচরপূরেগুচি এিন এেচে সূটের দ্বোরো চবেোশ েরো হয যো শেটহর প্রোেৃচতে 
চিটিশন প্রচিযোচেটে নিনীয আেোটর সহটজই  শশোষণটযোগ্য জজব  চিটিটেড 

খচনজ উত্পোেন েরটত পোটর 

চিটিে জতচরর িূি িক্ষ্য হি চবপোেীয চিযোেিোপগুচিটে সিেযন েরোর জনয প্রোণীটের 
খচনজগুচির জজব উপিব্ধতো বৃচদ্ধ েরো। 

চিটিটেড চিনোরোিস চে?



প্রোনী উত্পোেটন চিটিটেড শেস চিনোটরিগুচির ভূচিেো

শেস খচনজগুচি হি - েস্তো, তোিো, িযোঙ্গোচনজ, শসটিচনযোি, শেোবোল্ট, আযরন, আটযোচডন ইতযোচে।  
সিস্ত প্রোণীর জনয প্রটযোজনীয পুচির িোন অ্নুযোযী তোটের চবচভন্ন চিযোেিোপ এবং েোযযোচে রটযটে । 

শযিন- শরীটরর িটধয, পৃেেভোটব বো সচিচিতভোটব সোধোরণ চবপোেচিযোয জচ়িত হওযো, 
প্রজনন, প্রচতটরোধ বযবস্থো, বৃচদ্ধ, চবচভন্ন চেসুযগুচির উন্নযন এবং শিরোিত ইতযোচে। 

যখন জেনচিন খোেযোভোটস শেস খচনজ 
উপোেোনগুচির এে বো এেোচধে ঘোেচতগুচি 
উপচস্থত েোটে, তখন এইগুচি সোধোরণত  

প্রোণীচেটে অ্জজব বো জজব পচরপূরে 
আেোটর সরবরোহ েরো হয। 



প্রোেৃচতে শভোজয উপোেোনগুচিটত প্রটযোজনীয চিনোরোিস উপচস্থত েোটে, যো প্রোণী দ্বোরো প্রটযোজনীয। 
তটব এই চিনোরোিস গুচি প্রোযশই এিন আেোটর েোটে যো প্রোণীটের েোটে অ্নুপিব্ধ। 

প্রোনী উত্পোেটন চিটিটেড শেস চিনোটরিগুচির ভূচিেো



প্রোণীজ খোবোটরর  উপচস্থত শলিেগুচি হি েপোর, আযরন, িযোঙ্গোচনজ, েস্তো এবং চবচভন্ন প্রটযোজনীয 
শেস খচনজগুচির জজব রূপ। 

প্রোনীজ পুচির শক্ষ্টে চিটিটেড চিনোরোিটসর ভূচিেো

অ্জজব খচনজগুচির তুিনোয প্রোণী খচনজ শলিেগুচি 
সহটজই শশোষণ এবং হজি েটর। 

এর অ্েয হি েি ঘনত্বযুক্ত প্রোণীর শভোজয উপোেোটন বযবহোর 
েরো শযটত পোটর। 

খোেযযুক্ত খচনজগুচির চিটিটেড উপোেোনগুচি িটির িটধয 
েি পচরিোটণ চিচিত হয এবং পচরটবশগ্ত দূষণ েি হয।  

খচনজ চিেটিেগুচি প্রোণী পুচিটত স্বোস্থযজচনত 
এবং েিযোণিূিে সুচবধোও প্রেোন েটর েোটে।



শিটিেযুক্ত খচনজগুচির িূি উটেশয হি পুচি উপোেোটনর ঘোেচতজচনত চবচভন্ন শরোটগ্র সম্ভোবনো হ্রোস েরো।  
এগুচি চবপোেীয প্রচিযোর সোটে সম্পচেিত গুরুত্বপূণয চিযোেিোটপ সোহোযয েটর,  

চবটশষত এনজোইি এবং হরটিোনজচনত চিযো, সোিচিে স্বোটস্থযর উন্নচত, বৃচদ্ধ এবং উত্পোেনশীিতোর ইতযোচে। 
উেোহরণস্বরূপ- চিটিটেড চিনোরোিটস শোরীচরে বৃচদ্ধ, হোট়ির চবেোশ, পোচখর পোিে, খুর, স্তনযপোযী প্রোণীটের ত্বে এবং িুটির 

গুণিোন, এনজোইটির েোঠোটিো ও চিযোেিোপ এবং কু্ষ্ধো বৃচদ্ধ ইতযোচে চবষটয সহোযতো েটর। 

প্রোনীটের শক্ষ্টে চিটিটেড চিনোরোিটসর ভূচিেো

আধুচনে েৃচষেোটজর পুচি িোচহেো পূরটণ অ্জজব 
খচনজগুচির তুিনোয শেস চিনোটরি শলিেগুচি 
অ্টনে শবচশ ভোটিো ও উপেোরী তো প্রিোচণত। 



প্রোনীজ পুচির শক্ষ্টে সটবযোত্তি িোটনর পণয

শেভো চিটিটেড 
চিনোরোিস 



চভেোচিনযুক্ত চিটিটেড খচনজগুচির উচ্চিোটনর পচরপূরে

গ্লোইসোইন চিটিটেড

জজচবে গুটন সিৃদ্ধ, শলিডযুক্ত খচনজ ও চভেোচিনগুচির িটধয এেোচধে 
উপেোরী এনজোইি রটযটে

সটবযোচ্চ িোটনর উবযরতো গুন চবচশি

সবযোচধে উত্পোেনশীিতো জবচশিয



শেভো চিটিটেড চিনোরোিস  হি চভেোচিন এবং শপ্রোবোটযোচেটের সোটে চিটিেযুক্ত খচনজগুচির চিিণ 
যো গ্রু, িচহষ এবং অ্নযোনয শপোষয প্রোণীটের উত্পোেনশীিতো বৃচদ্ধর জনয খুবই উপেোরী পণয। 

চিটিটেড চিনোরোিটস শোরীচরে বৃচদ্ধ, হোট়ির চবেোশ, পোচখর পোিে, খুর, স্তনযপোযী প্রোণীটের ত্বে এবং 
িুটির গুণিোন, এনজোইটির েোঠোটিো ও চিযোেিোপ এবং ক্ষ্ুধো বৃচদ্ধ ইতযোচে চবষটয সহোযতো েটর। 
পুচি িোচহেো পূরটণ অ্জজব খচনজগুচির তুিনোয শেস চিনোটরি শলিেগুচি অ্টনে শবচশ ভোটিো ও 

উপেোরী, যো সহটজই পুচি উপোেোনগুচি শশোষণ এবং হজটি সহোযতো েটর।



চভেোচিন এ চভেোচিন চড৩ চভেোচিন ই চভেোচিন চব১২ চভেোচিন চস চনটেোচেনোিোইড

েযোিচসযোি ফসফরোস বোটযোচেন শসোচডযোি সোিফোর আযরন

আটযোচডন

েপোর িযোঙ্গোচনজ পেোচশযোি শেোবোল্ট চজঙ্ক

শপ্রোচেন 
হোইটরোিোইটজে

চবএইিচে
িোইভ িযোেটেোচবিোস 

শপোরস

উপোেোন সিূহ



উবযরতোর হোর উন্নত েটর, আন্তঃেোিীন সিযেোি হ্রোস েটর

খচনজ ও চভেোচিনগুচির সবযোচধে জজচবে উপিভযতো সরবরোহ েটর

বন্ধ্যোত্ব এবং পুনরোবৃচত্ত প্রজনটনর সম্ভোবনো হ্রোস েটর

দুধ উত্পোেন বো়িোয, শোরীচরে বৃচদ্ধ এবং শরীটরর ওজন উন্নত েটর

শরোটগ্র চবরুটদ্ধ উন্নত প্রচতটরোধ ক্ষ্িতো গ্ট়ি শতোটি 

হজি বযবস্থো উন্নত েটর

বোেুটরর সোিচিে বৃচদ্ধটত সহোযতো েটর

শেভো চিটিটেড চিনোরোিস বযবহোটরর উপেোচরতো



প্রজনন েিযক্ষ্িতোর উন্নচত ঘেোয

শসোিযোচেে শসি গ্ণনো হ্রোস েটর

খুটরর শচক্ত বৃচদ্ধ েটর

প্রচতটরোধ ক্ষ্িতোর উন্নচত ঘেোয

প্রোণীটের েিযক্ষ্িতোর উন্নচত ঘেোয

িৃতুযহোর হ্রোস েটর এবং সোিচিে স্বোটস্থযর উন্নচত ঘেোয

শেভো চিটিটেড চিনোরোিস িহটনর উপেোচরতো



চিিণ অ্নুপোচতে িোন-
 গ্রু / িচহটষর শক্ষ্টে ভোি দুধ উত্পোেটনর জনয খোটেযর সোটে প্রচতচেন 

২৫-৩০ িোি শেভো চিটিটেড চিনোরোিস চিচিত েরটত হটব। 
 বোেুটরর ওজন বৃচদ্ধর জনয খোটেযর সোটে প্রচতচেন ১০-১৫ িোি চিচিত 

েরটত হটব। 
• শূেটরর ওজন বৃচদ্ধর জনয খোটেযর সোটে প্রচতচেন ২৫-৩০ িোি শেভো 

চিটিটেড চিনোরোিস চিচিত েরটত হটব। 
• অ্েবো ১০০ শেচজ চফটডর িটধয ১ শেচজ শেভো চিটিটেড চিনোরোিস 

চিচিত েরটত হটব । 
 িোটের শক্ষ্টে -১০০ শেচজ চফটডর িটধয ১ শেচজ শেভো চিটিটেড 

চিনোরোিস চিচিত েরটত হটব 

বযবহোর প্রনোিী



 িোনুটষর শক্ষ্টে / ওষচধ চহসোটব বযবহোটরর জনয নয।  
 এচে সম্পূণযরূটপ পশু খোেয পচরপূরে চহটসটব গ্নয। 



শযোগ্োটযোটগ্র চঠেোনো

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

EPIP Zone, Whitefield,
Bangalore - 560066 (India)

Website : www.kevaind.org




