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সব গর্ভাবস্ভাই আলভাদভা। আপনভার আকভার 
যভাই হ�ভাক নভা হকন, সবচেচ়ে গুরুত্বপূর্ �চলভা 
আপনভার শিশুর বৃদ্ধির স্ভাস্থ্যকর �ভার। 

• মলূ্যায়নঃ গর্ভাবস্ভার প্রথম দদচক আপনভার ভ্রূচরর বৃদ্ধির 
সীমভাবধিতভার (fetal growth restriction) 

(FGR) ঝঁুদক আন্ভাজ  করভা �চব। FGR-এর উচ্চ  
ঝঁুদক সম্পন্ন  মদ্�লভাচদর জনথ্য দন়েদমত আল্টভাসভাউচডের 
মভাধথ্যচম শিশুর বৃদ্ধি পয্চবক্ষর করভা প্রচ়েভাজন।

• পরিমযাপ কিযাঃ 24-28 সপ্ভাচ�র পর হথচক প্রদতটি 
প্রসবপূব্ সভাক্ষভাৎ এর সম়ে, আপনভার শিশুর বৃদ্ধি 
পদরমভাপ করভা �চব এবং বৃদ্ধির েভাচি্  আঁকভা �চব।

• পর্যবেক্ষণঃ আপনভার শিশু যদদ প্রতথ্যভািভার হেচ়ে ধীর গদতচত 
বভাচে, তচব বদধ্ত পয্চবক্ষচরর প্রচ়েভাজন �চত পভাচর এবং 
হয হকভানও উচবেগ আপনভার সভাচথ আচলভােনভা করভা �চব।

Safer Baby প্যাগ্যামটি মতৃ সন্যান ্সবে আপনযাি ঝঁুরক কমযাবত সযাহযার্ কিযাি জন্ আপনযাি শিশুি েদৃ্ধিি আন্যাজ, 
পরিমযাপ ও রনিীক্ষণ কিবত আপনযাি সমস্ত গর্য যােস্যা পরিচর্যযাি অ্যাপবয়ন্টবমন্টগুললবত উপদ্স্ত হওয়যাি পিযামি্য দেয়।

েড় েযা দ�যাি।
আপনযাি শিশুি 
েদৃ্ধি গুরুত্বপণূ্য।
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আপনযাি শিশুি েদৃ্ধি সম্পবক্য  আপনযাি ররে ্শ্ন থযাবক তবে আপনযাি ্সদূ্ত স্যাস্্বসেযা রেবিষজ্ঞ েযা 
অ্যােরিরজনযাল দহলথ ্্যাকটিিনযাবিি সযাবথ এটি রনবয় আবলযাচনযা কিযা উদ্চৎ।

Fetal Growth Restriction রক?

ভ্রূচরর বৃদ্ধির সীমভাবধিতভা (Fetal Growth Restriction) (FGR) তখন �়ে যখন হকভানও শিশু প্রতথ্যভািভার 
হেচ়ে ধীর গদতচত বভােচত থভাচক এবং ইদগিত হদ়ে হয বভাচ্চভা তভার বৃদ্ধির সম্ভাবনভা অনুযভা়েী বে �চছে নভা।   

কখন এেং কীরযাবে আমযাি রযাচযাই কিযা হবে? 

সমস্ত মদ্�লভার গর্ভাবস্ভার প্রথম দদচক FGR ঝঁুদকর জনথ্য যভােভাই করভাচনভা উদ্েৎ। 24-28 সপ্ভাচ�র 
শুরু হথচক আপনভার শিশুর বৃদ্ধি পদরমভাপ করভা �চব। প্রসূদত স্ভাস্থ্যচসবভা দবচিষজ্ঞরভা আপনভার 
হপচির আকভার মভাপচত একটি  মভাপভার দিচত বথ্যব�ভার করচবন। এচক টসম্ফিটস়েভাল িভাচডেল 
�ভাইিস (symphyseal fundal height) (SFH) পদরমভাপ বলভা �়ে। এই পদরমভাপটি 
বৃদ্ধির েভাচি্  আঁকভা উদ্েৎ এবং এটি আপনভার গর্ভাবস্ভার তচথথ্য উচলেখ করভা �চব। 

দকছু মদ্�লভার হক্ষত্রে আল্টভাসভাউচডের মভাধথ্যচম শিশুর বৃদ্ধি পয্চবক্ষর করভা প্রচ়েভাজন �চত পভাচর।  

দকন আমযাি শিশু ধীি গদ্তবত েযাড়ব� - কী কযািবণ এটি হবছে?

যদদ হকভানও শিশু প্রতথ্যভািভার হেচ়ে ধীর গদতচত বভাচে তচব আপনভার প্রসূদত স্ভাস্থ্যচসবভা দবচিষজ্ঞরভা 
কভাররটি তদন্ত করচব। প্ভাচসন্ভা কীরভাচব কভাজ করচছ এটি প্রভা়েই তভার  ওপর দনর্র কচর  তচব  
দবচিষরভাচব উচলেখচযভাগথ্য হয কখনও কখনও হকভান কভারর খঁুচজ পভাও়েভা যভা়ে নভা। 

একই রনধ্যযারিত ্সবেি সমবয়ি অন্যান্ মদ্হলযাি তুলনযায় আমযাবক আিও দ�যাি দেখযাবছে। আমযাি রক 
েশু্চিন্যা কিযা উদ্চৎ?

প্রদতটি মদ্�লভা আলভাদভা এবং প্রদতটি গর্ভাবস্ভা অদ্বেতী়ে। আপনভার মভাতৃত্বকভালীন স্ভাস্থ্যচসবভা দবচিষজ্ঞ 
আপনভার প্রদতটি  প্রসচবর আচগর সভাক্ষভাৎকভাচরর সম়ে আপনভার শিশুর বৃদ্ধি পয্চবক্ষর করচব এবং আপনভার 
শিশুর বৃদ্ধি হ্ভাস হপচ়েচছ এমন লক্ষর থভাকচল আপনভার সভাচথ পরবত্ী পদচক্ষচপর দবষচ়ে কথভা বলচব।

আরম আমযাি শিশুি স্যাবস্্ি উপি লক্ষ্ িযাখবত কী কিবত পযারি?

আপনভার শিশুর বৃদ্ধি পরীক্ষভা করভার জনথ্য প্রদতটি প্রসচবর আচগর সভাক্ষভাৎকভাচর আসভা জরুদর। অদতদরক্তরভাচব, 
প্রদতটি শিশুর নেভােেভার দনজস্ দবশিষ্ট ধভারভা  থভাচক, যভা আপদন ধীচর ধীচর জভানচত পভারচবন। যদদ 
আপনভার শিশুর নেভােেভার ধভারভা পদরবত্ন �়ে, তচব এটি তভার অসুস্ �ও়েভার লক্ষর �চত পভাচর।


