Subtitle Format Assamese
Chapter 1 Introduction
িয স য় ণালীৰ াৰা এক- কাষী মানব জনন- খাক (জাইেগাট) িবকাশ হ ১০০- িলয়ন সংখ াৰ
া বয়
কাষত পিৰণত হয়, বাধহয় ই কৃিতৰ আটাইতৈক ল
কিৰব লগীয়া ঘটনা।
বতমান গেবষক সকেল জােন য া বয় শৰীেৰ সচাৰচৰ সমাপন কৰা অেনক কায গভধাৰণৰ
সময়ত িত ত হয়- ােয় জ ৰ ব িদনৰ আগেতই।
জ ৰ আগৰ িবকিশত কাল বিচৈক সাজু হাৱাৰ সময় েপ জনা যায় িয কালেচাৱাৰ িভতৰত মানুেহ
অেনক আবয়ব অজন কেৰ, আ অেনক কৗশল আয় কেৰ িয জ ৰ িপচত জীয়াই থািকবৈল
আৱশ ক হয়।
Chapter 2 Terminology
গভাৱ া সাধাৰণেত ৩৮ স াহমান থােক আ
হয়।

এই সময় গভস াৰ হাৱাৰ পৰা জ

ণৈল গণনা কৰা

গভধাৰণৰ িপচৰ থম ৮ স াহত িবকিশত মানবক এক ণ বুিল কাৱা হয়, যাৰ অথ "অভ ৰত
িবকাশ"। এই সময়েচাৱাক, যাক ণাৱ া বুিল অিভিহত কৰা হয়, শৰীৰ ণালীৰ ধান অ সমুহ গঠন
হাৱা অৱ া েপ বণনা কৰা হয়।
৮-তম স াহ অ
হাৱাৰ পৰা গভাৱ া অ
হাৱাৈলেক "িবকিশত মানবক ণ বুিল অিভিহত কৰা
হয়", যাৰ অথ হেছ "অজাত স ান"। এই সময়েচাৱাত, যাক ণাৱ া বুিল কাৱা হয়, শৰীৰৰ আকাৰ
বৃ হয় আ তাৰ সকেলােবাৰ ণালীেয় কাম কিৰবৈল আৰ কেৰ।
এই

য়াৰসকেলা

ণাৱ াৰ কালেছাৱাক গভধাৰণৰ সময়ৰ পৰা গণনা কৰা হয়।

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
জীৱ িব ানৰ ফালৰ পৰা কবৈল গেল "মানৱৰ িবকাশ গভধাৰণৰ পৰা আৰ হয়," যিতয়া এগৰাকী
নাৰী আ এজন পু েষ পুন ৎপাদী কাষৰ স ৰ াৰা েত েক িনজৰ ২৩ তাৈক েমাজমৰ িমলন
সংঘ টত কেৰ।
সাধাৰণেত এগৰাকী নাৰীৰ পুন ৎপাদী কাষক এক "িড " বুিল কাৱা হয় িক
ওকাইট।

শ

হেছ

তেনদেৰ, এজন পু ষৰ পুন ৎপাদীেকাষক সবসাধাৰণেত 'বীয " বুিল জনা যায় িক
াণু( ামােটাজুন) বিচ অথবহ।
ওভেল ন নামৰ
এক নলীত, যাক
িমলন হয়।

য়াৰ াৰা নাৰীৰ িড াশয়ৰ পৰা এটা ওকাইট িনগত হাৱাৰ িপচত জৰায়ু মধ
ােয়েফােলািপয়ান টউব নােমেৰ জনা যায়, ওকাইট আ
াণুৰ এমাহৰ িভতৰত

এগৰাকী নাৰীৰ িড াশয় জৰায়ু মধ

নলীেয় জৰায়ু বা গভৰ লগত সংেযাগ কেৰ।

তাৰ ফল েপ গঠন হাৱা এক কাষী
বা সংেযাগ কৰা।"

ণক জাইেগাট বুিল কাৱা হয়, যাৰ অথ হেছ "যুৱ
ঁ িল লেগাৱা

Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
জাইেগাটৰ ৪৬ টা
ােমাজেম এক স ূণ জেন টক চােনিকেৰ সেত এক নতন ব
ৰএট
অিভনব থম সং ৰণ েপ অ তকেৰ। এই মুখ আচিনখন িড এন এ নামৰ কু লী বাি থকা অণুৰ
মাজত থােক। ইয়াত স ূণ শৰীৰৰ িবকাশৰ বােব আবশ ক আেদশেবাৰ অ ভ থােক।
িড এন এ অণুেবাৰ দিখবৈল এখন পাঁকেখাৱা জখলাৰ দেৰ যাক ডাবল হিল নােমেৰ জনা যায়।
জখলাৰ ধাপেবাৰ গাৱািনন, চাইেটািচন এেডিনন আ থাইিমন নামৰ এেকােযাৰ যুৰীয়া অণু বা আধাৰৰ
াৰা গ ঠত।
গাৱািনন কবল চাইেটািচনৰ লগতেহ যাৰ খায়, আ এেডিননৰ লগত থাইিমনৰ।
কাষত ায় ৩০০ কা ট মান আধাৰৰ এেনকুৱা যাৰা থােক।

েত ক মানৱ

এটা কাষৰ িড এন এ-ত ইমােনই তথ অ ভ
হ আেছ য যিদ েত ক আধাৰৰ থম আখৰেৰ
আৰ কিৰ চপা কিৰবৈল লাৱা হয় তে ১৫ লাখতৈক বিচ পৃ াৰ তথ চপা হ ওলাব!
যিদ এটা মুৰৰ লগত আনেটা মুৰ লগ লগাই জাখা হয়, এটা মানব কাষৰ িড এন এ-ৰ দঘ ৩ ৩/৩
ফুটৰ বা ১ িমটাৰ হয়।
যিদ আিম এজন া বয় ৰ ১০০X১০,০০০৩ লাখ কাষৰ িড এন এ-ৰ আটাইেবাৰ কু িল খুিল িদব
পােৰা তে এইেবাৰ ৬৩০০ কা ট মাইলতৈকও বিচ সািৰত হব। এই দুৰ পৃিথবীৰ পৰা সুয ৰ
দুৰ ৰ ৩৪০ গূণ।
Cell Division
গভস াৰৰ ায় ২৪-ৰ পৰা ৩০ ঘ াৰ িপচত, জাইেগাটৰ থম িবভাজন স ূণ হয়। মাইেটািচচ( কাষিবভাজন)
য়াৰ াৰা এটা কাষ দুটাত িবভ হয়, দুটা চািৰটাত, আ এেনদেৰ চিল থােক।
Early Pregnancy Factor (EPF)
গভস াৰ আৰ হাৱাৰ ২৪-ৰ পৰা ৪৮ ঘ া নৗহওেতই, মাতৃৰ তজত "আগতীয়া গভাৱ া গূণক"
নামৰ হৰেমান িবচািৰ উিলয়াই গভাৱ া িন ত কিৰব পািৰ।

Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
গভস াৰৰ ৩-ৰ পৰা ৪ িদনৰ িপচত ণৰ িবভ
ণক তিতয়া মা লা(morula) বালা হয়।

হাৱা কাষেবােৰ গালাকাৰ আকৃিত

৪-ৰ পৰা ৫ িদনৰ িভতৰত, কাষৰ এই গালাৰ মাজত এ ট ফাটল সৃ
াে ািচ (blastocyst_ বুিল কাৱা হয়।

হয় আ

াে ািচ ৰ িভতৰত থকা কাষেবাৰক অ ৰ কাষ ভৰ বুিল কাৱা হয় আ
িবকিশত মানবৰ বােব অত াৱশকীয় অ সমুহ সৃ কেৰ।
মানুহৰ শৰীৰত থকা ২০০- ৰা অিধক কাৰৰেকাষ সৃ কৰাৰ
িভতৰত থকা কাষক ণসং া ঠািৰ কাষ বালা হয়।

হণ কেৰ আ

ণক তিতয়া
ই মূৰ, শৰীৰ আ

মতা থকাৰ বােব অ ৰ

কাষ বাৰৰ

Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
জৰায়ুমধ নলীেয়িদ গিত কৰাৰ িপচত ণৰ আগতীয়া েপ মাতৃ জৰায়ুৰ িভতৰৰ দৱালত পাত খায়
ধেৰ। অিধেৰাপন(implantation) নামৰ এই
য়া গভস াৰৰ ৬ িদনৰ িপচত আৰ হয় আ ১০-ৰ
পৰা ১২ িদনৰ িপচত অ হয়।
বৃ
হাৱা ণৰ কাষেবােৰ মানব কিৰওিনক গানােদা িপন বা hCG নামৰ হৰেমান সৃ
আৰ কেৰ, িযেটা পদাথ ায়েবাৰ গভধাৰণ পৰী াত ধৰা পেৰ।
HCG-এ মােটেমল হৰেমানক সাধাৰণ মােহকীয়া চ
আগবঢাবৈল অনুমিত িদেয়।

কিৰবৈল

ত ব ঘাত জ াবৈল িনেদশ িদ গভধাৰণ

Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
অিধেৰাপণৰ িপচত, াে
সৃ কেৰ িযেয় মাতৃ আ

ািচ ৰ ওচেৰ পাঁজেৰ থকা কাষেবােৰ ােচ া(গভৰ ফুল) নামৰ এক গাঁথিনৰ
ণসং া স ালন ণালীৰ মাজৰ এক অ বত পৃ
েপ কাম কেৰ।

গভফুেল মাকৰ পৰা অ েজন, খাদ হৰেমান, ঔষধ বািঢ় অহা মানৱৈল যাগান ধেৰ; সকেলােবাৰ মল
আতৰায় িদেয়; আ মাকৰ তজ ণ আ গভৰ তজৰ লগত িমিলত হাৱাত বাধা িদেয়।
গভফুেল হৰেমানউৎপাদন কেৰ আ
বিচৈক ৰােখ।

মাকৰ তাপমানতৈক

ণআ

গভৰ তাপমান অলপমান

বািঢ় অহা মানবৰ লগত নাভী সংল নাড়ীৰ মাধ েমেৰ গভফুেল সংেযাগ

াপন কেৰ।

গভফুলৰ জীবন িতপালন কৰাৰ মতা আধুিনক িচিকত্সালয়ত দিখবৈল পাৱা অিব া
একক(intensive care unit)-ৰ লগত তলনা কিৰব পািৰ।

য

Chapter 8 Nutrition and Protection
১ স াহৰ িভতৰেত অভ
কেৰ।
হাইেপা াে
ধেৰ।

ৰ কাষ ভৰৰ কাষেবােৰ হাইেপা া
কেৰ যাৰ মােজেৰ মাতৃেয়

কু মৰ মানাৰ সৃ

এিপ া ৰ কাষেবােৰ এমিনয়ন নামৰ এক পাতল পদাৰ সৃ
ণ আ পাচত গভৰ িবকাশ হয়।

আ

এিপ া

নামৰ দুটা

ণৰ আগতীয়া অৱ াত খাদ
কেৰ যাৰ িভতৰত জ

ৰ সৃ
যাগান

নােহাৱাৈলেক

Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation
ায় ২ ১/২ স াহমানৰ পাচত এিপ াে ৩টা িবেশষ ধৰণৰ পাতল কাষ-ছাল বা এে াডাম, এে াডাম
আ
মেচাডাম নামৰ পাতল কাষ-ছাল গঠন কেৰ।
এে াডােম অসংখ অ - ত

যেনদেৰ ম

ম দ

ায়ু ছাল নখ আ

চিল ইত ািদ সৃ

এে াডােম াস-িন াস ণালী আ হজমী নলীৰ বািহৰৰ আবৰণ গঠণ কেৰ আ
যেনদেৰ কিলজা আ গঠন কেৰ।
মেচাডােম
কেৰ।

দয়, মূ াশয়, হাড়, কামলাি , মাংসেপশী, তজৰ কিণকা, আ

৩ স াহ হওেত ম
প াদ্
।
াস-িন াস

৩টা

ণালী আ

াথিমক ভাগত িবভ

হয় িযেবাৰৰ নাম পূবম

ায় লেগলেগ, তভােব বৃ
িবকাশ হবৈল ধেৰ।

ৰ স ালন
লাভ কেৰ।

ধান অ েবাৰ

অন গাঁথিনেবাৰ গঠন
, মধ ম

,আ

পাচনত ৰ িবকােশা লগেত চিল থােক।

যিতয়া তজৰ থম কিণকােবাৰ কু ম মানাত দখা িদেয়, স
আ নলাকৃিতৰ দয়খন কাশ পায়।

গভস াৰৰ ৩ স াহ আ

কেৰ।

ূণ

ণত তজৰ নলােবাৰ গঠন হয়,

পাৱা দয়খন িনজৰ ওপৰেত বেলগ বেলগ কাঠালীত ভাঁজ খাই
এিদনৰ পাচত

ণালীেয়ই শৰীৰৰ

দয়খন ধপধপাবৈল আৰ

ণালী বা স

ক য় অ েবাৰৰ সম

কেৰ।
িয

থেম কাম কিৰব পৰা ি িত

Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
৩ আ ৪ স াহৰ িভতৰত শৰীৰৰ ন া কাশ হয় যিতয়া
কু ম মানাৰ কাষত সহজেত িচনা কিৰব পািৰ।

ণৰ ম

, ম দ ,আ

খৰতকীয়া িবকাশৰ ফলত আেপি ক ভােব সমতল ণত ভাজ লািগ যায়। এই
চামিনখনৰ িভতৰত কু মৰ মানাখন সংল কেৰ আ িবকািশত মানবৰ বুকু আ
কেৰ।

দয়খন

য়ায় পাচনত ৰ
পটৰ গত গঠন

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
৪ সম্তাহ হওেত পিৰ াৰ এি অেন তৰল পদাথেৰ পূণ মানাৰ িভতৰত ন আবিৰ ধেৰ। এই
এনিনও টক ফ্লুইড নামৰ জীবাণুমু জুলীয়া পদাথই ণক আঘাতৰ পৰা ৰ া কৰাৰ ব ব া কেৰ।
Chapter 12 The Heart in Action
বিশ

অনুযায়ী

ণ কেৰ।

দয় িমিনটত ১১৩ বাৰ

ল
কিৰবলগীয়া কথা হেছ তজ
হয়।

িত কাঠালীত

জ ৰ আগেত
ণ কেৰ।

বাৰ আ

দয়

ায় ৫৪০ ল

েবশ কৰাৰ ফলত

দয়ৰ ৰঙ কেনৈক সলিন

এক ৮০ বছৰীয়া জীবন কালত

ায় ৩২০ কা ট বাৰ

Chapter 13 Brain Growth
পূবম
, মধ ম
মািনত হয়।

আ

প

াদম

ৰ সলিন হ থকা আকৃিতৰ াৰা ম

ৰ

ত িবকাশ

Chapter 14 Limb Buds
৪ স াহৰ পাচত অ - ত
আৰ হয়।

ৰ কিল হন আিবভাবৰ লগেত উ

আ

িন

কবল এক কাষপিৰমান ডাঠ হাৱাৰবােব এই সময়ত ছালখন দিখবৈল

অ - ত

ৰ িবকাশ

।

ছালখন ডাঠ হ অহাৰ লেগ-লেগ, ইয়াৰ
তা লাপ পাবৈল ধেৰ, যাৰ াৰা আিম ইয়ােক বু জব পােৰা
য় এিতয়াৰ পৰা আিম শৰীৰৰ িভতৰৰ অ - ত ৰ িবকাশ ায় এমাহৈলেহ মােথা দখা পাম।

Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
৪আ
ণৰ

৫ স াহৰ িভতৰত, ম

ৰ িবকাশ

ত গিতেৰ হ থােক আ

৫ টা ত

ভাগত িবভ

হয়।

ায় ১/৩ অংশৰ াৰা মূৰৰ গঠন হয়।

মা েয়
অৱেশষত
দৃ , বণ,

ম

ৰ গালাধ

কট হ উেঠ, আ

ম

ৰ বৃহ ম অ

ম
ৰ াৰা িনয়ি ত হাৱািবিভ কায েবাৰ হল িবচাৰবু
াকৃত চলন, আ সমস -সমাধান।

েপ পিৰগিণত হয়।
, িশ

া,

িৃ ত, বাকশ

,

Chapter 16 Major Airways
াস-িন াস ণালীেত, সৗ আ বাও হাতৰ ধান দ কায় াস-নলী য়থােক আ
অথবা াসনলী, হাঁওফাঁওৰ লগত সংযু কিৰব।

কাল

েম ই

িচয়া

Chapter 17 Liver and Kidneys
িবৰাট যকৃেত পটক পিৰপূণ কৰাটা ল
৫ স াহৰ িভতৰত

ায়ী মূ াধাৰ

কৰক বৃহৎ যকৃৎখন ল

কৰক।

কট হয়।

Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
জীবাণু কাষ নামৰ আগতীয়া পুন ৎপাদী কাষেবাৰ কু ম মানাত অ ভ হয়। ৫ স াহৰ িভতৰত
এই জীবাণু কাষেবাৰ মূ াশয়ৰ কাষত থকা পুন ৎপাদী অ েবাৰৈল
জন কেৰ।
Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
৫ স াহৰ িভতৰেত,
গঠন আৰ হয়।
ইয়াত আিম ৫ আ

েণ হাতৰ ফিলেবাৰ িবকাশ কেৰ আ
৬ স াহৰ পাচৰ বাঁও হাতৰ ফিল আ

৫ ১/২ স াহৰ িভতৰত কামলাি েবাৰেৰা
হাতৰ স

গাঁ ঠ দিখবৈল পাইেছাঁ।

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation
৬ স াহৰ িভতৰত
ধেৰ।

ম

ৰ গালাধ ম

ৰ আন অ ৰ তলনাত অসমানুপািতক ভােব বৃ

হবৈল

েণ ত:ফূত আ অৈন ক ভােব চলাচল কিৰবৈল আৰ
াভািবক িবকাশৰ বােব আবশ ক।
মুখম লত

শ কিৰেল

কেৰ। এেন ধৰণৰ চলাচল

ায়ু- পশীৰ

েণ আেপানাআপুিন মূৰেটা কাঁচ খুৱাই িদেয়।

Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
বািহ ক কােন আকাৰ লাভ কিৰবৈল আৰ

কেৰ।

৬ স াহৰ িভতৰত, যকৃৎৰ িভতৰত তজৰ কিণকােবাৰ গঠন হবৈল ধেৰ যত এিতয়া িলে াচাইটেবােৰ
ান লাভ কেৰ। এেন ধৰণৰ
ৰ কিণকা অসং াম প িত িবকাশ হাৱাৰ এক মূল উপাদান।
Chapter 22 The Diaphragm and Intestines
সাধাৰণেত ৬ স াহৰ িভতৰেত উশাহ লওেত ব বহাৰ হাৱা মুখ মাংসেপশী, মধ

দাৰ গঠন হয়।

অ ৰ এক অংশ সামিয়ক ভােব নাভী সংল নাড়ীেয়িদ বািহৰৈল ওলাই আেহ। িফ জওল জক
হিমেয় ন নামৰ
য়ায় তলেপটৰ িভতৰত অন িবকাশমুখী অ সমুহৰ বােব ঠাই উিলয়ায় িদেয়।
Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
৬ স াহৰ অ ত হাতৰ ফিলেবােৰ এক অ
৬ স াহ আ

২ িদনৰ পাচেতই ম

তৰ

চেপটা অ

িবকাশ কেৰ।

ৰকড কিৰব পৰা গেছ।

Chapter 24 Nipple Formation
বুকুৰ স ুখত অব ান

হণ কৰাৰ আগেতই শৰীৰৰ কাষত

নবৃ

কট হ ওলায় আেহ।

Chapter 25 Limb Development
৬ ১/২ স াহেতই িকলাকুট পিৰ াৰৈক দখা পাৱা যায়, আঙিলেবাৰ পৃথক হয়, আ
দখা যায়।

হাতৰ চলাচল

িড ঙৰ হাড় বা
আৰ হয়।

ািভকল আ

ওপৰৰ আ

তলৰ হনুৰ হাড়ৰ িভতৰত হাড়ৰ গঠন বা অ

িফেক ন

Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
৭ স াহৰ পাচেত িহঁ কিত অহা দখা গেছ।
আক

ক সঁহািৰেৰ সেত ভিৰৰ চলাচল এিতয়া দিখব ল পাৱা যায়।

Chapter 27 The Maturing Heart
৪- কাঠািলৰ
কেৰ।

দয়খন

ায় স

৭ ১/২ স াহত ৰকড হাৱা

ূণৈক গঠন হেছ। এিতয়া
দয়ৰ বদু িতক কায কলােপ

দেয়

িত িমিনটত গেড় ১৬৭ বাৰ

ন

া বয় ৰ দেৰ তৰ ৰ আিহ দখুৱায়।

Chapter 28 Ovaries and Eyes
ীিল ৰ

ত, িড াশয় 7 স াহেত িচনা

৭ ১/২ স াহত, ৰঙ বােলাৱা চকুৰ অি
হবৈল আৰ কেৰ।

কিৰব পািৰ।

পট সহজেত দখা পাৱা যায় আ

চকুৰ পতাৰ

ত িবকাশ

Chapter 29 Fingers and Toes
আঙিলেবাৰ পৃথক আ

ভিৰৰ আঙিলেবাৰ

জতেহ লগ লািগ থােক।

এিতয়া ভিৰ দুটাৰ দেৰ হাত দুটাও এেকলগ হব পােৰ।
আঁঠৰ গাঁ ঠও গঠন হয়।
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
৮ স াহৰ অ ত ম
মােনই হয়ৈগ।

ই অিতৈক িবকাশ লাভ কেৰ ইয়াৰ ওজন

িবকাশৰ হাৰ অসাধাৰণ ভােব বৃ

হয়।

ণৰ স

ূণ ওজনৰ

ায় আধা

Chapter 31 Right- and Left-Handedness
৮ স াহত ণৰ ৭৫% অংশই সাঁ-হাতৰ াধান দশন কেৰ। বাকী অংশ সমান ভােব বাও-হাতৰ
াধান আ
কােনা অ ািধকাৰ নথকাৰ মাজত িবভ হয়। এেয় হেছ সাঁ হাত আ বাও হাতৰ
আচৰণৰ আটাইতৈক আগতীয়াৈক পাৱা মাণ।
Chapter 32 Rolling Over
িশ েৰাগ িচিকত্সাসং া পাঠ পুিথেবাৰত জ
হাৱাৰ ১০-ৰ পৰা ২০ স াহৰ পাচত "বাগৰ মৰা"
মতা দখা যায় বুিল বণনা কৰা হেছ। িক , এই আকষনীয় সম য় এমিনও টক মানাৰ তৰল পদাথ
পূণ িন মাধ াকষণ শ ৰ পিৰেবশত ব আগেতই দখা যায়। কবল জৰায়ুৰ বািহৰত থকা উ
মাধ াকষণ শ ক অিত ম কিৰবৈল আৱশ ক হাৱা শ
নথকা বােবেহ নবজাতেক চকাচৱাই বাগৰ
মািৰব নাৱােৰ।
এই সময়েচাৱাত
চলাচলেবাৰ ধীৰ বা

ণ শাৰীিৰক ভােব আগতৈক বিচ স

য় হ উেঠ।

ত, এক বা বাৰংবাৰ, ত:স্ফূত বা আ

মূৰৰ আবতন, িড ঙৰ বৃ

,আ

হাতৰ লগত মুখৰ স

ত াব নশীল হব পােৰ।

ক বিচ সঘনাই হবৈল ধেৰ।

ণক চেল চকু কঁ ৰা কৰা, থুতিৰ লৰাচৰা হাৱা, থিপউৱা ভি
আিদ ঘেট।

কৰা আ

ভিৰৰ আঙিলেৰ ইি ত কৰা

Chapter 33 Eyelid Fusion
৭ আ ৮ স াহৰ িভতৰত ওপৰৰ আ
আংিশক ভােব লগ লািগ যায়।

তলৰ চকুৰ পতা চকুৰ ওপৰত িবকাশ হবৈল ধেৰ আ

Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
যিদও জড়ায়ুৰ িভতৰত বায়ু নাই, ৮ স াহত

েণ মােজ মােজ উশাহ লাৱাৰ ভি

দশনকেৰ।

এই সময়েত, মু াশেয় পচাব উত্পাদন কিৰবৈল লয় িয এমনাও টক তৰলৈল িনগত হয়।
পু ষ

ণত িবকিশত পতী

ােবােৰ ট ' ােৰান উত্পাদন আ

ব

মু

কিৰবৈল আৰ

কেৰ৷

Chapter 35 The Limbs and Skin
অ
ত ৰ হাড়, গাঁ ঠ, আঁহপাহ আ
যন লােগ৷

ৰ

বািহকােবাৰ

8 স াহমানৰ িভতৰত মািখছাল বা বািহৰৰ ছাল তাৰ

া

বয় েলাকৰ ওচৰত িনিবড়ভােব এেক

তা হ ৱাই ব -তৰপীয়া চম দ হ পেৰ৷

মুখম লৰ চািৰওিপেন চিল গ জেল চকুেচলাউিৰ বৃ

হয়৷

Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks
আঁঠ স াহত

ণস

ীয় কাল সমা

হয়৷

এই সময়ত মানুহৰ ণ এটা একক জীৱেকাষ
দহতা ক আকাৰ গঠন কেৰ৷
এিতয়া

ণেটােৱ

া

ায় ১ কা ট জীৱেকাষৈল বৃ

হয় িয ৪,০০০

বয় মানুহৰ গাত থকা আকাৰৰ ৯০% তৈক অিধক দখল কেৰ৷

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
জ

নােহাৱা পয

নস

ীয় পযায় অিবৰামভােৱ চিল থােক৷

৯ স াহমানৰ িভতৰেত বুঢ়া আঙিল চাহা আৰ

হয় আ

েণ গভ ঝিলক তৰল পদাথ িগিলব পােৰ৷

েণ এটা ব ক খামুিচ ধিৰব আ মূৰেটা আগৈল আ িপচৈল লৰাবও পােৰ, চয়াল খুিলব আ
কিৰব, জভাখন লৰাব, দীঘল উশাহ লব আ বঢ়াব পােৰ৷
মুখম লত

ায়ু অনুভূিত াহী ই

"ভিৰব তলুৱাত অলপ
পােৰ৷
এিতয়া চকুৰপতা দুটা স

য়, হাতদুটাৰ তলুৱা আ

শ কিৰেলই"

েণ তিপনা আ

ভিৰৰ তলুৱাই অলপ চেলই গম পাব পােৰ৷

আঠ ঘূৰাব আ

ভিৰৰ তলুৱা বঁকা কিৰব

ূণ ব ৷

াসনলীৰ উ ভাগত মৗিখক সি

ব ৰ আিৱভােব মৗিখক ৰ

ীৰ ণেবাৰত জৰায়ু িচিনব পৰা হয় আ অ সৃ
জীৱেকােষ িড াশয়ৰ িভতৰত িত প সৃ কেৰ৷
বািহৰৰ জনেন

য়ই পু ষ বা

ী িহচােপ িনজেক

পিৰপ

ুসদৃশ িবকাশৰ সংেকত িদেয়৷
নামৰ অপিৰপ

েভদ কিৰবৈল আৰ

জনন স

কেৰ৷

Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
আ

৯আ

ব

10 স াহৰ িভতৰত শৰীৰৰ ৭৫ % ওজন বৃ

হয়৷

১০ স াহমানৰ িপচত, ওপৰৰ চকুৰ পতাৰ সজীৱতাই চকুৰ আব ন িন ািভমুখী কেৰ৷

ীয়

েণ হািময়ায় আ
অিধকাংশ
নাড়ী স

মুখখন মেল আ

কেৰ৷

েণ সাহাতৰ বুঢ়া আঙিলেটা চােহ৷
ীয় ৰ

ুৰ িভতৰত পটৰ নাড়ীৰ খ েবাৰ উদৰ স

অিধকাংশ হাঁড়ত অি ৰ উত্পি
হাত আ

ব

আৰ

ীয় ৰ ৈল ঘুিৰ আেহ৷

হয়৷

ভিৰ আঙিল নখৰ িবকাশ হয়৷

উ ৰতা বৃ -কৰণৰ কই ১০ স াহমানৰ িপচত একক আঙিল চােপ দখা িদেয়৷ এই আিহেবাৰক
িচনা ৰ কাৰেণ গেটই জীৱনেটাত ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ৷

Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
১১ স াহমানৰ িভতৰত নাক আ ওঠ স ূণ েপ গঠন হয়৷ শৰীৰৰ অন ান অংশৰ সেত
মানৱজীৱণ চ ৰ েত কেটা ৰেত সইেবাৰৰ আকৃিতৰ পিৰব ন হয়৷
পাক লীেয়
যিদ উ
হয়৷

েণ িগলা গ্লুেকাচ আ

পানী সুিহবৈল আৰ

ৰতা কৰণত িল ক ি ৰ কৰা হয়, বািহৰৰ জনেন

কেৰ৷
ৰ এিতয়া পু ষ বা

ীৰ

েভদ

ৰ কৰা

Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
১১ আ

১২ স াহৰ মাজত,

বাৰ স ােহ গভাৱ াৰ

ণৰ ওজন ৬০% বৃ

থম তৃতীয় বা

হয়৷

মািসকৰ সমাি ক িচি ত কেৰ৷

এিতয়া াদ আৰ িনেয় মুখৰ িভতৰত িনিদ ভােব আবিৰ ধেৰ৷ জ ৰ িপচত াদ আৰ িণ মা
আ মুখৰ িভতৰত ওপৰ অংশ অথাত্ তালুত থািক যাব৷
নাড়ী-ভ ৰ গিত ১২ স াহৰ আগেতই আৰ

হয় আ

জভা

৬ স ােহা এেকৰােহ চিল থােক৷

ণ আ নতন কা ৰ পৰা বািহৰ কৰা ব েবাৰক ণ িব া কাৱা হয়৷ ই হজম স
া টন আ একক কাযকৰা কায সমূহ আ মৃতেকাষেবাৰৰ সম ৷
১২ স াহমানৰ িভতৰত, ওপৰৰ অ
ত ৰ দঘ ই শৰীৰ আকাৰৰ
তলৰ অ
ত ই শষ অনুপাত পাবৈল বিচ সময় লয়৷

ীয় পাচক ৰস,

ায় অি ম অনুপাতৰ ওচৰ পায়৷

মূৰৰ িপচফােল আ

ওপৰ ভাগৰ বািহেৰ এিতয়া গােটই

েণ ছেলই গম পায়৷

িল -িনভৰশীলতা িবকাশ স ীয় পাথক েবাৰক থমবাৰ দখা যায়৷ উদাহৰণ
মািৰৰ গিতক পু ষ ণ গিততৈক বিচ ঘেনঘেন দশন কেৰ৷

েপ,

ী

েণ দাঁতৰ

আগেত দখা অপসৰন সহাঁিৰৰ িবপৰীেত, এিতয়া মুখৰ ওচৰত উ ীপনাই উে জনা আ মুখৰ মুকিল
অংশত এটা আৱ ন সৃ কেৰ৷ সই সহাঁিৰেটাক "িশপা ওেলাৱা িতিব " কাৱা হয় িয জ ৰ িপচত
টিক থােক আ মাকৰ িপয়াহৰ গাখীৰ খাৱাৰ সময়ত নৱজাত িশ েটােৱ মাকৰ নবৃ েটা িবচািৰ
পায়৷
মুখম েল এেকৰােহ পিৰপ
আৰ হয়৷

কিৰ থােক িযেহত চব েয় গাল দুখনক পূৰঠ কেৰ আ

১৫ স াহমাণৰ িপচত তজ গঠন কৰা ঠািৰ সদৃশ জীৱেকােষ দখা িদেয় আ
অিধকাংশ ৰ েকাষ গঠন ইয়াত হয়৷

দাঁতৰ িবকাশ

অি স

াত পূৰণ কেৰ৷

যিদও দু ল নত ৬ স াহমানৰ গিত আৰ হয়, এগৰাকী গভৱতী ীেয় ণ স ীয় গিতৰমাজত
১৪ আ ১৮ স াহৰ িভতৰত অনুভৱ কেৰ৷ পৰ ৰাগত ভােৱ, এই ঘটনােটাক পুনজ ৱনদান কাৱা
হয়৷
Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
১৬ স াহমানৰ িভতৰত ণৰ তিপনাত এটা বজী িদেল তজৰ সাঁতাৈল এটা ই নাৰাে েনলাইন বা বা
নােৰিপেন াইন মুকিল কিৰ এটা হৰেমান স ীয় চাপৰ সহাঁিৰ িদেয়৷ নৱজাত আ বয়স েলােক
িবয়িপ পৰা কায-প িতৈল এটা এেকধৰনৰ সাহাঁিৰ দশন কেৰ৷
িন াস -

াস প িতত

সনীয় গছ জাপা এিতয়া

ায় স

ূণ হ'ল৷

ভািম কািচওচা নামৰ এটা সংৰ ক ব েৱ এিতয়া গভ
তৰল পদাথৰ দাহযু ফলৰ পৰা ছালক ৰ া কেৰ৷

ণক ৰ

১৯ স াহৰ পৰা উশাহ লাৱা কায-কলাপ আ
আবতন অনুসৰণ কিৰবৈল আৰ কেৰ৷

ন হােৰ চাকািডয়ান অনু

দয়ৰ

া কেৰ৷ ভািমে

গভ ঝি

স

ীয়

ম নামৰ দিনক

Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability
২০ স াহৰ িভতৰত ৱণ শ ৰ ই য় কণক ুেয় কাণৰ িভতৰত স ূণ েপ িবকিশত বয়
ধাৰণ কেৰ৷ এিতয়াৰ পৰা েণ িনৰ এটা বৃ
হাৱা পিৰসৰক উ ৰ িদব৷
মূৰৰ ছালত চিল গ জবৈল আৰ
চিলেৰাম কূপ আ

ৰস

কেৰ৷

ি েক ল সকেলা ছাল তৰপ আ

আকাৰ িবদ মান৷

আকাৰ

গভৱতীকৰণৰ ২১-২২ দুস াহৰ িভতৰত, ফুচফুেচ উশাহ লবৈল িকছমান মতা পায়৷ ইয়াক বািচ
থকাৰ সাধ তাৰ বয়স িবেবচনা কৰা হয় কাৰণ িকছমান ণৰ কাৰেণ গভৰ বািহৰত জীয়াই থকােটা
স ৱ হয়৷ মিডেকল উ িতৰ এটা সুদীঘ উ ৰািধকাৰ সূ ই িনিদ সময়ৰ আগেত জ েহাৱা কচৱাৰ
জীৱনৰ বচাই ৰখা স ৱ কিৰেছ৷
Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
২৪ স াহমানৰ িভতৰত চকুৰ পতা খােল আ
েণ এটা চকুৰ টপ জকাৰ
িত এই িত য়ােটা গতানুগিতকভােব ী ণত আগেত িবকাশ ঘেট৷

দশন কেৰ৷ ডাঙৰ শ ৰ

অেনক গেৱষেক ডাঙৰ শ ৰ িত উে াচেন ণৰ া ৰ ওপৰত িব প ভাৱ িব াৰ কিৰব পােৰ
ন হাৰ, অত
ণ স ীয় গলাধঃ কৰণ
বুিল কয়৷ তত্ নাত পিৰণাম হল সুদীঘ ব ত দিপ
আ আক ক আচৰণ স ীয় পিৰব ন৷ দীঘকাল পিৰণাম স বনীয় বণ শ
হািন৷
ণ স ীয় উশাহেলাৱা হাৰ
কৰাৰ দেৰ বিচ হব পােৰ৷

িত িমিনটত নাক আ

মুেখেৰ উশাহ ৪৪ টািনেলাৱা - উশাহ বািহৰ

গভাৱ াৰ িতিনমাহৰ িভতৰত ত মগজু বৃ েয় েণ ব ৱহাৰ কৰা শ
কেৰ৷ ম
ওজন বৃ হয় ৪০০ আ ৫০০ শতাংশত িভতৰত হয়৷

ৰ ৫০ % তৈক অিধক

য়

২৬ স াহমানৰ িভতৰত চকুৰ পৰা চকু- লা ওলায়৷
চকুৰমিনেয় পাহৰৰ িত সানকােলই ২৭ স াহমানৰ
জীৱনেটাত অি পটৈল যাৱা পাহৰক িনয়িমত কেৰ৷

িত

য়া

দশন কেৰ৷ এই

িত

য়াই গােটই

ান শ েয় কাম কিৰবৰ কাৰেণ আৱশ ক সকেলা উপাদান কাযকৰণ স ীয়৷ জ েহাৱা কচৱাৰ
অধ য়েন গভৱতী কৰণৰ িপচত কৱা স াহৰ আগেত কছৱাই াণ শ
আহৰণৰ কৰা মতাক
িবিদত কেৰ৷
এটা সাৱাদ ব ক গভ ঝিল স ীয় জলীয় পদাথত ৰািখেল ন স ীয় িগলাব হাৰ বৃ হয়৷ তাৰ
িবপৰীেত াস হাৱা ণ স ীয় িগলাব হাৰ বৃ হয় ৷ পিৰব ন কৰা মুখম ল স ীয় কােশ ঘেন
ঘেন অনুসৰণ কেৰ৷
খাজ কঢ়া ধৰণৰ পদে পৰ িনিচনা ভিৰৰ গিতৰ এটা অনুভূিতৰ যােগিদ
ণক কম সংকুিচত দখা যায় িযেহত ওপৰ
আ শ ক ৰ নােব ণ কৰাত চব েয় এটা

েণ খৰ বাগৰ মােৰ৷

চব ছালৰ তলত জমা হয়৷ জ ৰ িপচত শৰীৰ তাপমান
পূণ ভূ িমকা হণ কেৰ৷

Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
২৮ স াহ মানত

েণ উ

আ

িন

শ ৰ মাজত থকা পাথক েটা বু জব পােৰ৷

৩০ স াহমানত উশাহেলাৱা গিত অিধক াভািবক হয় আ

এটা সাধাৰণ

ণত সময়ৰ ৩০ -৪০% হয়৷

গভাৱ াৰ শষ ৪ মাহত েণ মােজমােজ জৰিণৰ সেত সম য়যু কাযকলাপৰ সময় দশন কেৰ৷
এই আচৰণ স ীয় অৱ াই ক ীয় ায়ু ণালী স ীয় প িতৰ জ টলতা সদায় বৃ কেৰ৷
Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
৩২ স াহমানৰ িভতৰত ফুচফুচত আচল স িছ বা বায়ু "জািলেমানা" িবকাশ হবৈল আৰ
সইেবাৰ জ ৰ িপচত ৮ বছৰ মানৈলেক এেকৰােহ চিল থািকব৷
৩৫ স াহমানত

কেৰ৷

ণৰ হাতৰ খােমাচ টা টান হয়৷

জ ৰ িপচত িবিভ ব ৰ িত ন স ীয় উে াচেন সুগ অ ািধকাৰক ভািৱত কেৰ৷ উদাহৰণ
েপ, িযেবাৰ ণৰ মাক িবলােক চফ খায় জ ৰ িপচত কচৱাইও চফ খাবৈল ভাল পায়৷ নৱজাত
কচৱাই িবনা ণস ীয় উে াচনত চফ খাবৈল ভাল নাপায়৷
Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
েণ এ েজন নামৰ ব পিৰমানৰ হৰেমান মুকিল কিৰ
নতন জ
হাৱা কচৱােটাৈল পিৰবতন কেৰ৷
জৰায়ুৰ াৰা শ

শালী সংেকাচনৰ ফলত

ম আৰ

মৰ াৰা িশ ৰ জ

কেৰ আ

এেনৈক

ণৰ পৰা

হয়

গভৱতীকৰণৰ পৰা জ ৈলেক আ তাৰ িপচেতা মানুহৰ িবকাশ পিৰবতনশীল িনৰব
আ জ টল
এই িচ াকষক নতন আিৱ ােৰ গােটই জীবন া ৰ দখুবায়
পূণ িবকাশৰ ভাব দশন কেৰ৷
িযেহত আমাৰ মানুহৰ া
আমাৰ মতাও জ আ

স ীয় আমাৰ বুজাবু জ উ িত হেছ৷ তেনৈকেয় া
তাৰ আগেত বৃ ক৷

ৰ বৃ

কিৰবেল

