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Chapter 1 Introduction
েয গিতশীল �ি�য়ায় মানু েষর আিদ �ণেকাষ এক ল� েকািট েকাষ সমৃ � এক পিরণত মানু ষ হেয় ওেঠ তা স�বতঃ �কৃিতর সবেচেয় উে�খেযাগয্
ঘটনা.
গেবষকরা এখন জােনন েয পিরণত শরীেরর অেনক �াতয্িহক কাজকমর্ই গভর্ াব�ায় �িতি�ত হেয় যায় - অেনক সময় জে�র বহু আেগই.
জে�র আেগ িবকােশর এই অধয্ায়েক ��িতর সময় িহেসেব ধরা হয় েয সমেয় িবকাশশীল মানু ষিট বহু অ�িবনয্াস অজর্ন কের, এবং বহুরকম
ৈনপু ণয্ অভয্াস কের, যা জে�র পের েবঁেচ থাকার জনয্ দরকার.
Chapter 2 Terminology
মানু েষর ে�ে� গভর্ াব�া �াভািবক অব�ায় েমাটামু িট ৩৮ স�ােহর হয়, যা অ�ঃস�া হওয়া েথেক বা গভর্ াধােনর সময় েথেক জ�ােনা পযর্� মাপা
হয়.
গভর্ াধােনর পের �থম ৮ স�ােহর িবকাশশীল মানু ষেক �ণ বলা হয়, যার অথর্ হল "েভতের িবকিশত হে�." এই সময়িটেক বলা হয় �ণ-সং�া�
অধয্ায়, যার ৈবিশ�য্ হল, শরীেরর অিধকাংশ �ধান শারীিরক ত� এই সমেয় গিঠত হয়.
৮ স�ােহর পর েথেক গভর্ াব�ার েশষ হওয়া পযর্�, "িবকাশশীল মানু ষেক গভর্ � স�ান বলা হয়," যার অথর্ হল "অজাত স�ান." এই সমেয়, যােক
বলা হয় গভর্ � স�ান-সং�া� অধয্ায়, শরীর বড় হেত থােক এবং ওর ত� কাজ করেত শরু কের.
এই কমর্কাে� �ণসং�া� ও গভর্ � স�ান-সং�া� সব অধয্ােয়র সময়ই গভর্ াধান েথেক ধরা হয়.

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
জীবিব�ােনর ভাষায় বলেল, 'মানু েষর িবকাশ গভর্ াধান েথেক শরু হয়,' যখন এক নারী ও এক পু রুষ িনেজরা �জনন-সং�া� েকােষর িমলেনর
মাধয্েম এেককজেনর ২৩িট কের ে�ােমােজাম একি�ত কের�
নারীর �জনন-সং�া� েকাষেক সাধারণতঃ বলা হয় "িড�াণু " তেব সিঠক নাম হল উসাইট.
েতমিন, পু রুেষর �জনন-সং�া� েকােষর বহুল �চািরত নাম হল "শূ �াণু " িক� আেরা ভাল নাম হল �ামর্ােটাজু ন.
নারীর িড�েকাষ েথেক একিট উসাইট েবড়েনার পর, েয �ি�য়ােক িড�ে�াটন বলা হয়, উসাইট এবং �ামর্ােটাজু ন একিট জরায়ুজ িটউব, যােক
�ায়শই ফয্ােলািপয়ন িটউব বলা হয়, তার েভতের িমিলত হয়.
জরায়ুজ িটউব নারীর িড�েকাষেক জরায়ু বা গেভর্ র সােথ যু � কের.
এর ফেল �া� এক-েকােষর �ণেক বলা হয় �ণেকাষ, যার অথর্ হল "সংযু � হওয়া�"

Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
�ণেকােষর ৪৬িট ে�ােমােজাম একিট নতুন মানু েষর স�ূ ণর্ জীন-সং�া� পিরক�নার অননয্ �থম সং�রণেক �কাশ কের. এই চূড়া� নকশািট িড
এন এ নামক সেজাের কু�িলত অণু র মেধয্ অবি�ত. সম� শরীেরর িবকাশ-সং�া� িনেদর্ শ এেত থােক.
িড এন এ অণু র সােথ একিট বাঁকােনা িসঁিড়র খু ব িমল, যােক বলা হয় যু� হীিল�. িসঁিড়র ধাপগিল েজাড়া অণু , বা গয়ানাইন, সাইেটাসাইন,
এেডনাইন, এবং থাইমাইন নােম �ার িদেয় ৈতির.
গয়ানাইন একমা� সাইেটাসাইেনর সােথ এবং এেডনাইন থাইমাইেনর সােথ যু � হয়. মানু েষর �েতয্কিট েকােষ এই �ােরর জু িট �ায় ৩ ল�েকািট
থােক.
একিট েকােষর িড এন এ-েত এত তথয্ থােক েয যিদ েসগিল মু ি�ত অ�ের �কাশ করা হত, �েতয্কিট �ােরর শধু মা� �থম অ�েরর তািলকার
জনয্ই একিট বইেয় ১.৫ দশ ল� পৃ �া লাগত!
এ মাথা েথেক ও মাথা যিদ টান টান কের পাতা হয়, তাহেল একিট েকােষর িড এন এ-র ৈদঘর্য্ হেব ৩ ১/৩ িফট বা ১ িমটার.
আমরা যিদ পিরণত শরীেরর ১০০ ল� েকািট েকােষর েভতেরর কু�িলত সব িড এন এ খু লেত পারতাম,তাহেল তা ৬৩০০ েকািট মাইল ছািড়েয়
েযত. যা িকনা সূ যর্ েথেক পৃ িথবীর মেধয্ ৩৪০বার যাতায়ােতর সমান হয়.
Cell Division
গভর্ াধােনর েমাটামু িট ২৪ েথেক ৩০ ঘ�ার পর �ণেকাষ তার �থম েকাষ িবভাজন েশষ কের. মাইেটািসস �ি�য়ার মেধয্ িদেয় একটা েকাষ দুেটােত
ভাগ হয়, দুেটা চারেটেত, ইতয্ািদ.
Early Pregnancy Factor (EPF)
গভর্ াধান শরুর ২৪ েথেক ৪৮ ঘ�ার মেধয্ মােয়র রে� "আল� ে�গেন�ী ফয্া�র" নামক একিট হেমর্ানেক িচিন্হতকরেণর মেধয্ িদেয় গভর্ াব�া
িনি�ত করা যায়.
Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
গভর্ াধােনর ৩ েথেক ৪ িদন পর, �েণর িবভ�মান েকাষগিল একিট েগালাকৃত আকার �হণ কের, এবং �ণেক তখন েমািরউলা বেল.
৪ েথেক ৫ িদেনর মেধয্ এই েগালাকার েকােষর েভতর একিট গতর্ ৈতির হয় এবং �ণেক তখন বেল �াে�ািস�.
�াে�ািসে�র েভতেরর েকাষেক বেল ইনার েসল মাস এবং এর েথেক িবকাশশীল মানু ষিটর মাথা, শরীর আর অনয্ানয্ গরু�পূ ণর্ অ�ািদ ৈতির হয়.
ইনার েসল মােসর েভতের অবি�ত েকাষেক এ�ােয়ািনক ে�ম েসল বেল কারণ মানু েষর শরীের েয ২০০-র েবিশ েকাষ-�কার আেছ তার
�েতয্কিট ৈতির করার �মতা এেদর আেছ.
Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
জরায়ুজ িটউব িদেয় েনেম এেস, �াথিমক �ণ মােয়র জরায়ুর েভতেরর েদওয়ােল দৃড়ভােব ে�ািথত হয়. এই �ি�য়ােক �িত�াপন বেল, যা িকনা
গভর্ াধােনর ৬ িদন পের শরু হয় ও গভর্ াধান েথেক ১০ েথেক ১২ িদন পের েশষ হয়.

িবকাশশীল �েণর েকাষ একিট হেমর্ান ৈতির করেত শরু কের, যােক িহউমান েকািরওিনক েগানােডাে�ািপন বা এইচ িস িজ বেল, অিধকাংশ
গভর্ াব�া সং�া� পরী�ায় এিটেকই িচি�ত করা হয়.
এইচ িস িজ মাতৃস��ীয় হেমর্ানেক �াভািবক ঋতু�াব ব� করেত িনেদর্ শ েদয়, এবং গভর্ াব�ােক চালু থাকেত েদয়.
Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
�িত�াপেনর পর, �াে�াসাইেটর বিহঃ�াে�র েকাষগিল গভর্ ফু ল নােম একিট অ�িবনয্ােসর অংশ ৈতির কের, যা মাতৃস��ীয় �ণসং�া� সংবহনবয্ব�ার মেধয্ িমলন�ল িহেসেব কাজ কের.
গভর্ ফু ল িবকাশশীল মানু ষিটেক অি�েজন, পু ি�কর খাদয্াংশ, হেমর্ান এবং ওষু ধ েযাগান েদয়; সব বজর্য্ পদাথর্ সিরেয় েদয়; এবং মাতৃস��ীয় র�েক
�ণ ও গভর্ � স�ােনর রে�র সােথ িমশেত েদয় না.
গভর্ ফু ল হেমর্ানও ৈতির কের এবং �ণ ও গভর্ � স�ােনর শরীেরর তাপমা�া মােয়র শরীেরর তাপমা�া েথেক সামানয্ ওপের বজায় রােখ.
িবকাশশীল মানু ষিটর সােথ গভর্ ফু ল নািড়র ধমনীর মাধয্েম েযাগােযাগ কের.
সংকেট গভর্ ফু েলর �াণধারেণর �মতা আধু িনক হাসপাতােলর ইনেটনিসভ েকয়ার ইউিনেটর সােথ �িত��ীতা করেত পাের.
Chapter 8 Nutrition and Protection
১ স�ােহর মেধয্, ইনার েসল মােসর েকাষগেলা দুিট �র ৈতির কের যােক বেল হাইেপা�া� আর এিপ�া�.
হাইেপা�া� কুসু মথলী ৈতির কের, যার মেধয্ িদেয় মা �াথিমক পযর্ােয়র �ণেক পু ি�কর খাদয্ েজাগায়.
এিপ�াে�র েকাষ এি�য়ন বেল একিট িঝ�ী ৈতির কের, যার িভতের �ণ এবং পের গভর্ � স�ান জ�ােনার আেগ অি� িবকিশত হয়.
Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation
েমাটামু িট ২ ১/২ স�ােহর মেধয্, এিপ�া� ৩েট দ�তাস�� িটশ বা বীেজর �র ৈতির কের, যােক বলা হয় এে�াডামর্, এে�াডামর্, এবং
েমেসাডামর্.
এে�াডামর্ ৈতির কের িবিভ� ত� যার মেধয্ আেছ মি��, েমরুদ�, �ায়ু, চামড়া, নখ, এবং চুল.
এে�াডামর্ �সনতে�র ও পাচনতে�র আ�রণ ৈতির কের, এবং �ধান অ�গিলর অংশ ৈতির কের, েযমন যকৃৼ এবং অ�য্াশয়.
েমেসাডামর্ হৃৼিপ�, মূ �গি�, হাড়, েকামল অি�, েপশী, রে�র েকাষ, এবং অনয্ানয্ অ�িবনয্াস ৈতির কের.
৩ স�ােহর মেধয্ মি�� ৩িট �ধান অংেশ ভাগ হেয় যায়, েফারে�ন, িমডে�ন, এবং িহ�ে�ন.
�সনত� ও পাচনতে�র িনমর্াণও শরু হেয় যায়.
রে�র �থম েকাষ যখন কুসু মথলীেত আিবভূর্ত হয়, ধমনী ৈতির হেয় যায় �ণ জু েড়, এবং িটউবাকৃত হৃৼিপ� উ�ত হয়.

�ায় ত�ুিণ, �ত িবকাশশীল হৃ ৼিপ� িনেজ ভাজ হেত থােক যখন আলাদা আলাদা �েকাে�র গঠন শরু হেয় েগেছ.
গভর্ াধােনর ৩ স�াহ ও এক িদন পর েথেক হৃৼ��ন শরু হয়.
র�সংবহনত� হল কােজর অব�া অজর্ন করার ে�ে� শরীেরর �থম ত�, বা স��ীয় অে�র একিট েগা�ী.
Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
৩ আর ৪ স�ােহর মেধয্, শরীরী পিরক�না উ�ত হয় েযেহতু �েণর কুসু মথলীর পাশাপািশ মি��, েমরুদ�, এবং হৃৼিপ� সহেজই শনা� করা
যায়.
�ত িবকােশর দরুণ তুলনামূ লকভােব েচপটা �ণ ভাজ হেয় যায়. এই �ি�য়ািট কুসু মথলীর অংশেক পাচনতে�র আ�রেণর মেধয্ অ�ভূর্� কের
এবং িবকাশশীল মানু ষিটর বু ক ও েপেটর গ�র ৈতির কের.
Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
৪ স�ােহর মেধয্ জলীয় পদােথর্ ভিতর্ একটা থিলর মেধয্ �� এি�য়ন �ণেক িঘের েফেল. জীবাণু মু� তরল যােক এি�ওিটক �ুইড বেল �ণেক
আঘাত পাওয়া েথেক র�া কের.
Chapter 12 The Heart in Action
হৃৼ��ন সাধারণতঃ �িত িমিনেট ১১৩বার হয়.
েদখু ন কী ভােব হৃৼিপ� রঙ বদলায় যখন �িত ��েনর সােথ সােথ র� �েকা�গিলেত েঢােক এবং েবেড়ায়.
জে�র পূ েবর্ হৃৼ��ন েমাটামু িট ৫ েকািট ৪০ ল�বার হেব এবং ৮০-বছেরর জীবনকােল ৩.২ ল� েকািটবােরর েবিশ হেব.
Chapter 13 Brain Growth
মি�ে�র �ত িবকাশ �তীয়মান হয় েফারে�ন, িমডে�ন, এবং িহ�ে�েনর আকৃিতর বদল িদেয়.
Chapter 14 Limb Buds
৪ স�ােহ িল� বােডর আিবভর্ ােবর সােথ সােথ হাত এবং পােয়র িবকাশ শরু হেয় যায়.
চামড়া এই সময় �� থােক কারণ ওিট মা� এক েকাষ পু রু থােক.
েযই চামড়া পু রু হেত থােক, ওর ��তা চেল যায়, যার অথর্ হল আমরা আর এক মাস িভতেরর অে�র িবকাশ েদখেত পাব.

Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
৪ আর ৫ স�ােহর িভতের, মি�� �ত িবকিশত হেত থােক এবং ৫িট �ত� অংেশ ভাগ হেয় যায়.
�েণর স�ূ ণর্ আকােরর �ায় ১/৩ হল মাথা.
গরুমি��সং�া� অধর্ আিবভূর্ত হয়, এবং �েম মি�ে�র সবেচেয় বড় অংশ হেয় ওেঠ.
গরুমি��সং�া� অধর্ েয কাজগিল িনয়�ণ কের তা হল ভাবনা, িশ�া, �ৃিত, কথা, দৃি�, �িত, �তঃ�ূতর্ চলােফরা, এবং সমসয্ার সমাধান করা.
Chapter 16 Major Airways
�সনতে�, �াসনালীর দুিট �ধান ডান ও বাম শাখা �কাশ েপেয়েছ এবং েশেষ ক�নালীেক ফু সফু েসর সােথ যু � করেব.
Chapter 17 Liver and Kidneys
েদখু ন ঐ িবশাল যকৃৼ �ি�ত হৃৼিপে�র পােশ েপটেক ভিরেয় েফলেছ.
�ায়ী মূ ��ি� ৫ স�ােহর মেধয্ �কািশত হয়.
Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
কুসু মথলীেত �াথিমক �জনন-সং�া� েকাষ থােক যােক বেল জননেকাষ. ৫ স�ােহর মেধয্ এই জননেকাষগেলা মূ ��ি�র পােশ �জননসং�া�
অে� চেল যায়.
Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
এছাড়া ৫ স�ােহর মেধয্, �ণ হােতর ে�ট ৈতির কের েফেল, এবং ৫ ১/২ স�ােহর মেধয্ েকামল অি� ৈতির শরু হেয় যায়.
এখােন আমরা ৫ স�াহ ৬ িদেনর বাঁ হােতর ে�ট আর কি� েদখিছ.
Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation
৬ স�ােহ গরুমি��সং�া� অধর্ মি�ে�র অনয্ানয্ অংেশর তুলনায় সাম�সয্হীন �ততায় বাড়েছ.
�ণ �তঃ�ূতর্ এবং অৈনি�ক ি�য়া শরু কের েদয়. �াভািবক �ায়ুেপশীসং�া� িবকােশর জেনয্ এই ি�য়া জরুরী.
মু েখর অ�েল েছাঁয়া লাগেল �ণ অৈনি�কভােব তার মাথা িপিছেয় েনয়.
Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
বাইেরর কান আকার েপেত শরু কের.

৬ স�ােহর মেধয্, যকৃেত র�েকাষ ৈতির হওয়া শরু হয় েযখােন এখন িলে�াসাইট আেছ. এই ধরেণর ে�ত র� কিণকা িবকাশশীল �িতেরাধ
বয্ব�ার একটা মুখয্ অংশ.
Chapter 22 The Diaphragm and Intestines
ডাইঅ�৻◌াম, �াস-��ােসর জেনয্ বয্বহৃত �ধান েপশী, ৬ স�ােহর মেধয্ অেনকটাই ৈতির হেয় যায়.
অে�র একিট অংশ এখন অ�ায়ীভােব নাড়ীর েভতের েবরয়� এই �াভািবক �ি�য়ািট যার নাম হল িফিজওলিজক হািনর্েয়শন, েপেটর েভতর
অনয্ানয্ অ� ৈতির হওয়ার জেনয্ জায়গা কের েদয়.
Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
৬ স�ােহ হােতর ে�টগিলেত সূ � েচটলভাব আেস.
মি��তর� �ায় ৬ স�াহ ২ িদন েথেকই েরকডর্ করা যায়.
Chapter 24 Nipple Formation
�নবৃ � বু েকর সামেন তােদর িনিদর্ � জায়গায় আসবার আেগ েদহকাে�র দুধাের আিবভূর্ত হয়.
Chapter 25 Limb Development
৬ ১/২ স�ােহর মেধয্, কনু ই �� হেয় যায়, আঙুলগেলা আলাদা হেত শরু কের, আর হােতর নড়াচড়া েদখা যায়.
হাড় িনমর্াণ, যােক অিসিফেকশন বলা হয়, ক�ার িভতের এবং ওপেরর ও িনেচর েচায়ােলর হােড়র মেধয্ শরু হয়.
Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
৭ স�ােহ েহঁ চিক েদখা েগেছ.
আকি�ক �িতি�য়ার পাশাপািশ পােয়র নাড়াচাড়া এখন েদখা যায়.
Chapter 27 The Maturing Heart
৪-�েকা� স�িলত হৃৼিপ� অেনকটা হেয় েগেছ. গেড়, এখন হৃৼ��ন �িত িমিনেট ১৬৭বার হয়.
৭ ১/২ স�ােহ েরকডর্ করা হৃদিপে�র ৈবদুয্িতক ি�য়া পূ ণবর্ য়�েদর ে�ে� �া� তর� নকশার সােথ িমেল যায়.
Chapter 28 Ovaries and Eyes
েমেয়েদর ে�ে�, িড�াশয় ৭ স�ােহ িচি�ত করা যায়.
৭ ১/২ স�ােহর মেধয্, েচােখর রি�ত েরিটনা সহেজই েদখা যায় এবং েচােখর পাতার �ত গড়ণ শরু হেয় যায়.

Chapter 29 Fingers and Toes
হােতর আঙুল আলাদা আলাদা আর পােয়র আঙুল শধু মূ েলর িদেক েজাড়া.
হাতদুিট এখন একি�ত হেত পাের, পাও পাের.
হাঁটুর গাঁটও হেয় েগেছ.
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
৮ স�ােহ মি�� খু ব ভালভােব িবকিশত হেয় েগেছ �েণর ওজেনর �ায় অেধর্ক হল মি�ে�র ওজন.
অ�াভািবক গিতেত িবকাশ চলেত থােক.
Chapter 31 Right- and Left-Handedness
৮ স�ােহর মেধয্, ৭৫% �ণেত ডান হােতর আিধপতয্ েদখা যায়. বািকেদর ে�ে� সমানভােব বাঁ হােতর আিধপতয্ েদখা যায় এবং েকান
প�পািত� েনই. ডান অথবা বাঁ হািত হওয়ার এটাই হল সবর্�থম ইি�ত.
Chapter 32 Rolling Over
িশশিচিকৼসা-সং�া� পাঠয্পু �ক অনু যায়ী "উে� যাওয়া"-র �মতা িশশেদর মেধয্ আেস জে�র ১০ েথেক ২০ স�াহ বােদ. িক�, এই
িচৎতাকষর্ক সম�য়িট অেনক আেগই তরল পদােথর্ ভিতর্ এি�ওিটক থলীেত কম মাধয্াকষর্ণশি�র পিরেবেশ ঘেট যায়. জরায়ুর বাইের িগেয় উ�তর
মাধয্াকষর্ণশি�েক সামলাবার শি� না থাকার দরুণ সদয্জাত িশশরা উে� েযেত পাের না.
�ণ এই সময় শারীিরকভােব আেরা েবিশ সি�য় হেয় ওেঠ.
গিত �থ বা �ত হেত পাের, একবার বা বারবার হেত পাের, �তঃ�ূতর্ বা অৈনি�ক হেত পাের.
মাথা েঘারােনা, গলা বাড়ােনা, এবং হাত িদেয় মু খ েছাঁয়া আেরা ঘন ঘন হয়.
�ণ ছুঁ েল চট কের েচােখর পাতা বু েজ যায়, েচায়াল নড়াচড়া কের, গিত িনয়ি�ত হয়, এবং পােয়র আঙুল ছুঁ েচােলা হেয় ওেঠ.
Chapter 33 Eyelid Fusion
৭ আর ৮ স�ােহর মেধয্, ওপেরর আর িনেচর েচােখর পাতা �ত েচােখর ওপর গেড় ওেঠ এবং আংিশকভােব িমেশ যায়.
Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
যিদও জরায়ুর মেধয্ েকান বাতাস েনই, িক� ৮ স�াহ নাগাদ �েণর সিবরাম �াস��ােসর গিত েদখা যায়.
এই সময় মূ��ি� ��াব ৈতির কের যা এি�ওিটক তরেল মু � কের েদওয়া হয়.

পু রুষ �েণ, িবকাশশীল শ�াশয় েটসটসেটেরান ৈতির করা ও ছাড়া শরু কের েদয়.
Chapter 35 The Limbs and Skin
অ��তে�র হাড়, গাঁট, েপিশ, �ায়ু এবং ধমনী পূ ণবর্ য়�েদর েযমন হয় তার সােথ খু বই িমল েদখা যায়.
৮ স�ােহর মেধয্ এিপডারিমস, বা বাইেরর চামড়া, একিট বহু-�র িবিশ� িঝ�ী হেয় যায়, এবং ওর ��তা অেনকটাই চেল যায়.
মু েখর আশপােশ চুল হেত শরু করেল ভুরু ৈতির হয়.
Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks
আট স�াহ �ণসং�া� কােলর সমাি� িনিদর্ � কের.
এই সময়কােলর মেধয্, মনু ষয্ �ণ একিট েকাষ েথেক �ায় ১ ল� েকািট েকােষ বৃ ি� েপেয়েছ যা ৪,০০০-এর েবিশ েদহবয্বে�দিবষয়ক িনিদর্ �
অ�িবনয্াস গেড় েতােল.
�েণর এখন পূ ণর্শরীেরর �া� অ�িবনয্ােসর ৯০%-এর েবিশ আেছ.

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
গভর্ � স�ান-সং�া� কাল জ� অি� চেল.
৯ স�ােহ, বু েড়া আঙুল েচাষা শরু হেয় যায় এবং গভর্ � স�ান এি�ওিটক তরল িগলেত পাের.
গভর্ � স�ান িজিনস ধরেতও পাের, মাথা সামেন িপছেন নাড়ােত পাের, েচায়াল েখালা ব� করেত পাের, িজব নাড়ােত পাের, দীঘর্�াস েফলেত
পাের ও শরীর টান করেত পাের.
মু েখর, হােতর পাতার, পােয়র তলার �ায়ুর সংেকত�হণকারী হালকা �শর্ অনু ভব করেত পাের.
"পােয়র তলায় একিট হালকা �েশর্," গভর্ � স�ান িনত� আর হাঁটু েবঁ িকেয় েফলেব এবং পােয়র আঙুল মু েড় েনেব.
েচােখর পাতা এখন স�ূ ণর্ভােব ব�.
লয্ািরেঙ্স, ক�স��ীয় সি�ব�নীর আিবভর্ াব �রত�ীর িবকােশর ইি�ত েদয়.
নারীর গভর্ � স�ােন, জরায়ু েচনা যায় এবং অপিরণত �জননসং�া� েকাষ, যােক উেগািনয়া বলা হয়, িডে�ােকােষর েভতর অিবকল অনু কৃিত ৈতির
করেছ.
বাইেরর েযৗন �জনন-সং�া� অ� নারী বা পু রুষ িহেসেব আলাদা হেত শরু কের.

Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
৯ এবং ১০ স�ােহর মেধয্ অিত িবকােশর দরুণ শরীেরর ওজন ৭৫%-এর েবিশ েবেড় যায়.
১০ স�ােহ, েচােখর ওপেরর পাতার উদ্দীপনার দরুণ েচাখ িনেচর িদেকর ঘু িণর্ত হয়.
গভর্ � স�ান হাই েতােল আর ঘন ঘন মু খ েখালা ব� কের.
অিধকাংশ গভর্ � স�ান ডান হােতর বু েড়া আঙুল েচােষ.
নাড়ীর েভতর েথেক অে�র অংশ েপেটর গ�ের িফরেত শরু কেরেছ.
অিধকাংশ হােড় অিসিফেকশন চলেছ.
হােতর আর পােয়র আঙুেলর নখ ৈতির হওয়া শরু হেয়েছ.
হােতর আঙুেলর অননয্ ছাপ গভর্ াধােনর ১০ স�ােহর পর আিবভূর্ত হয়. এই নকশা সারা জীবন ধের পিরচেয়র কােজ বয্বহার করা যােব.
Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
১১ স�ােহ নাক এবং েঠাঁট স�ূ ণভ
র্ ােব ৈতির হেয় যায়. অনয্ �েতয্কিট অে�র মত, এেদর আকৃিত মানু েষর জীবন চে�র িবিভ� অধয্ােয় বদেল
যােব.
গভর্ � স�ান েয �েকাজ আর জল িগেল েনয় তা অ� শেষ িনেত শরু কের.
যিদও গভর্ াধােনর সমেয়ই িল� িনধর্ািরত হেয় েগেছ, বাইেরর েযৗন �জননসং�া� অ� এখন পু রুষ বা নারী িহেসেব আলাদা করা যায়.
Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
১১ আর ১২ স�ােহর মেধয্, গভর্ � স�ােনর ওজন �ায় ৬০% েবেড় যায়.
বােরা স�াহ গভর্ াব�ার পয়লা তৃতীয়াধর্, বা �াইেম�ার িচি�ত কের.
িনিদর্ � �াদমু কুল মু েখর েভতরটা আবৃ ত কের. জে�র সময়, �াদমু কুল একমা� িজব এবং মু েখর টাকরায় থােক.
মলতয্াগ ১২ স�ােহ শরু হেয় যায় এবং �ায় ৬ স�াহ চলেত থােক.
ব�িট �থেম গভর্ � স�ান এবং তারপর সদয্জাত মলাশয় অথর্াৼ েমেকািনয়ম, তয্াগ কের. ওিট হজমসং�া� উ ৼেসচক ে�ািটন এবং
পাচনতে�র েফেল েদওয়া মৃ ত েকাষ িদেয় িনম�ত.
১২ স�ােহ, হােতর ৈদঘর্য্ শরীেরর আকােরর সােথ সাম�সয্পূ ণর্ হেয় যায়. পা অবশয্ চূড়া� অনু পাত অজর্ন করেত আরও সময় েনয়.
শরীেরর িপছন এবং মাথার ওপরটা ছাড়া, গভর্ � স�ােনর সম� শরীর এখন হালকা েছাঁয়ায় সাড়া েদয়.

িল�-িনভর্ র িবকাশ-সং�া� পাথর্কয্ �থম েদখা যায়. েযমন, গভর্ � েমেয় স�ান পু রুেষর তুলনায় অেনক েবিশ ঘন ঘন েচায়াল নােড়.
আেগর গিটেয় যাওয়ার পিরবেতর্ এখন, মু েখর কােছ েকান রকম নড়াচড়া হেল েস িদেক মু খ ঘু েড় যায় এবং মু খ খু েল যায়. এই সাড়া েদওয়ােক
'রুিটং িরে��' বলা হয় এবং জে�র পেরও এটা েথেক যায়, যার সাহােযয্ সদয্জাত িশশ মােয়র কােছ দুধ খাওয়ার সময় মােয়র �নয্বৃ � খুঁ েজ পায়.
মু খ পিরণত হেত শরু কের েযই েমদ জমা হেয় গাল ভিতর্ করেত শরু কের এবং দাঁত ৈতির হেত শরু কের.
১৫ স�ােহ, র�-��তকারী ে�ম েসল আিবভূর্ত হয় এবং হােড়র ম�ায় বৃ ি� েপেত থােক. অিধকাংশ র� েকাষ এখােনই িনম�ত হেব.
যিদও ৬-স�ােহর �ণ নড়াচড়া শরু কের েদয়, িক� একজন গভর্ বতী মিহলা গভর্ � স�ােনর নড়াচড়া �থম অনু ভব কেরন ১৪ েথেক ১৮ স�ােহর
মেধয্. িচরাচিরত ভাষায় এেক �াণলাভ করা বেল.
Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
১৬ স�ােহ, গভর্ � স�ােনর েপেটর েভতের সূঁ চ েঢাকােনার ফেল একিট হেমর্ােনর উেৎতজনা সং�া� সাড়া পাওয়া যায় এবং র��বােহ
নরঅ৻◌াে�ন�ািলন, বা নরএিপেনি�ন ছােড়. আ�মণাৎমক �ি�য়ার ে�ে� সদয্জাত এবং পূ ণর্বয়ে�র �িতি�য়া একই হয়.
�সনতে�, �াসনালী বৃ � এখন �ায় স�ূ ণ.র্
একিট সু র�াসূ চক সাদা ব�, যােক েভরিন� কয্ািসওসা বেল, এবার গভর্ � স�ানেক েঢেক েফেল. েভরিন� অ৻◌াি�ও�টক তরেলর �লু িন
েথেক চামড়ােক র�া কের.
১৯ স�াহ েথেক গভর্ � স�ােনর নড়াচড়া, �াস��াস, এবং হৃৼ��ন িনতয্ আবতর্ ন েমেন চলেত শরু কের যােক বেল সাকর্ ািডয়ান িরদ্ম.
Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability
২০ স�ােহর মেধয্ �বেণর অ�, কি�য়া, স�ূ ণর্ িবকিশত আভয্�রীণ কােনর েভতর পূ ণর্া� আকার লাভ কের. এখন েথেক, গভর্ � স�ােনর সাড়া
েদওয়ার শে�র পিরিধ েবেড় েগল.
মাথার চামড়ায় চুল হেত শরু কেরেছ.
চামড়ার সম� �র এবং অ�িবনয্াস উপি�ত আেছ, এর মেধয্ �ি�েকাষ ও �ি�ও আেছ.
গভর্ াধােনর ২১ েথেক ২২ স�াহ পর, ফু সফু স �াস��ােসর জনয্ �েয়াজনীয় খািনকটা শি� অজর্ন কের. এেক কাযর্করতার বয়স বলা হয় কারণ িকছু
গভর্ � স�ােনর পে� জরায়ুর বাইের বাঁচা স�ব হয়. িচিকৼসা বয্ব�ার দীঘর্ অ�গিতর দরুণ সমেয়র পূ েবর্ জাত িশশেদর বাঁচেনা স�ব হে�.

Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
২৪ স�ােহ েচােখর পাতা আবার েখােল এবং গভর্ � স�ােনর েচাখ িপটিপট- িব�ািরত �িতি�য়া হয়. হঠাৼ েকান েজাড়ােলা শে� এই ধরেণর
�িতি�য়া �ভাবতঃই আেগ গভর্ � েমেয় স�ােনর হয়.
অেনক পরী�ক জািনেয়েছন েজাড়ােলা শে�র দরুণ গভর্ � স�ােনর �া�য্হািন হেত পাের. ত�ুিণ হেত পাের অিবরাম বিধর্ত হৃৼ��ন, গভর্ �
স�ােনর অতয্িধক েগলা এবং আচরেণ আকি�ক পিরবতর্ ন. দীঘর্-েময়াদী স�াবয্ ফলাফেলর মেধয্ আেছ �বণশি� হারােনা.
গভর্ � স�ােনর �াস��ােসর গিত েবেড় িগেয় �িত িমিনেট ৪৪বার �াস �হণ-বজর্ন হেত পাের.
গভর্ াব�ার তৃতীয় িতন মােসর সময়, গভর্ � স�ান �ারা বয্বহৃত শি�র ৫০% মি�ে�র �ত িবকাশ েভাগ কের. মি�ে�র ওজন ৪০০ েথেক ৫০০%
বােড়.
২৬ স�ােহ েচাখ কা�া ৈতির কের.
২৭ স�ােহই েচােখর মিণ আেলােত সাড়া েদয়. এই �িতি�য়াই সারা জীবন ধের েচােখর মিণেত কতটা আেলা যােব তা িনধর্ারণ কের.
েশাঁকার ইি�য় কাজ করার জেনয্ �েয়াজনীয় সব উপাদান সি�য়. সমেয়র পূ েবর্ জাত িশশেক পরী�া কের জানা েগেছ গভর্ াধােনর ২৬ স�াহ পরই
দুগর্� েটর েপেয় যায়.
এি�ওিটক তরেল িমি� িজিনস রাখেল িগেল েনওয়ার গিত বৃ ি� পায়. অনয্িদেক, েতেতা ব� রাখা হেল েগলা কেম যায়. মু েখর অিভবয্ি�র
পিরবতর্ নও এর সােথ ঘেট.
হাঁটার সময় েযমন পা েফলা হয় েসই রকম নড়াচড়ার মাধয্েম গভর্ � িশশ িডগবািজ খায়.
গভর্ � স�ােনর কুঁচকােনা ভাব কেম যায় েযেহতু চামড়ার তলায় অিতির� েমদ জেম. শরীেরর তাপমা�া বজায় রাখার ে�ে� এবং জে�র পের শি�
মজু দ করার ে�ে� েমদ একিট গরু�পূ ণর্ ভূিমকা পালন কের.
Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
২৮ স�ােহ গভর্ � স�ান উ� এবং িন� পদর্ ার শে�র ফারাক বু ঝেত পাের.
৩০ স�ােহ, �াস��াস সং�া� নড়াচড়া অেনক েবিশ হয় এবং একিট সাধারণ গভর্ � স�ােনর ে�ে� ৩০ েথেক ৪০% সমেয় ঘেট থােক.
গভর্ াব�ার েশষ ৪ মােস, িব�ােমর ফাঁেক ফাঁেক গভর্ � স�ােনর সমি�ত ি�য়াকলাপ �কাশ পায়. এই ধরেণর আচরণ েক�ীয় �ায়ুতে�র �ম-বধর্মান
জিটলতার �িতফলন.
Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
েমাটামু িট ৩২ স�ােহ, সিঠক অ৻◌ালিভওিল, বা বায়ু "পেকট" েকাষ, ফু সফু েস গেড় উঠেত শরু কের. এগেলা জে�র পর ৮ বছর অি�
ৈতির হেত থাকেব.

৩৫ স�ােহ গভর্ � স�ান হাত িদেয় েজাড়ােলাভােব ধরেত পাের.
গভর্ � স�ােনর িবিভ� িজিনেসর সােথ পিরিচত হওয়া েথেক জে�র পের তার পছে�র িবষয়গিল �ভািবত হয়. েযমন, েয গভর্ � স�ােনর মা েমৗির
েখেয়েছন, যা িকনা যি�মধু র �ােদর কারণ, জে�র পর ঐ স�ান েদখা যায় েমৗির পছ� কের. েয সদয্জাত িশশ গভর্ � অব�ায় েমৗিরর সােথ
পিরিচত হয়িন, েস অপছ� করেব.
Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
গভর্ � স�ান ইে�ােজন নােম একিট হেমর্ান �চুর পিরমােণ েছেড় �সব শরু করায় এবং গভর্ � স�ান েথেক সদয্জাতেত পিরণত হওয়া শরু হয়.
�সবকােল জরায়ুর �বলভােব সে�াচন হয়, যার ফেল স�ান জ��হণ কের.
গভর্ াধান েথেক জ� এবং তার পের, মানু েষর িবকাশ েবগবান, অিবরাম এবং জিটল. এই েমাহময় �ি�য়া স�েকর্ নতুন আিব�ার আেরা েবিশ কের
েদখাে� েয গভর্ � অব�ায় স�ােনর িবকাশ সারা জীবন ধের �া�য্েক �ভািবত কের.
যত মানু েষর �াথিমক িবকাশ স�েকর্ আমােদর �ােনাপল�ী হেব, তত �া�য্ উ�য়েন আমােদর �মতা বৃ ি� পােব - জে�র আেগ এবং পের দুইই.

