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PSTC Programme Launched
http://www.thedailystar.net/city/pstc-programme-launched-1373518
Population Service and Training Center (PSTC) with support from the Population Council and the Embassy of the
Netherlands yesterday launched a two-year programme to create awareness about sexually transmitted diseases and
HIV/AIDS among vulnerable youths.
Secretary to the Health Ministry Mohammad Sirazul Islam inaugurated the programme “Sangjog” at a city hotel where
Dutch Ambassador Leoni Cuelenaere was present, said a press release.
PSTC Chairman Moslehuddin Ahmed and Executive Director Dr Noor Mohammad also spoke on the occasion.
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তপএসটিতস'র নতু ন প্রকল্প
সাংখ াখের শুভ উখবাধন

শেতনাং শসন্টার (তপএসটিতস)-এর নতু ন প্রকল্প
উখবাধন

করা

হখয়খে।

েতকাল বৃহস্পততবার রার্ধানীর বনানীস্থ শহাখিল
শোখেন টিউতলপ-এই

উখবাধনী

অনুষ্ঠাখনর

আখয়ার্ন করা হয়। অনুষ্ঠাখন তবতেষ্ট র্নস্বাস্থয
তবখেেজ্ঞ

এবাং

তপএসটিতস'র

শেয়ারপারসন

শমাসখলহ উদ্দিন আহখমখদর সভাপততখে প্রধান
অতততথ তহখসখব উপতস্থত তেখলন বাাংলাখদে
সরকাখরর

স্বাস্থয

ও

পতরবার

পতরকল্পনা

মন্ত্রণালখয়র সতেব শমা. তসরার্ুল ইসলাম এবাং
তবখেে অতততথ তেখলন রার্কীয় শনদারলযান্ড
দূতাবাখসর রাষ্ট্রদূত তমর্ তলওতন কুখলনারা। স্বােত
বক্তবয রাখেন তপএসটিতস'র তনবাহী
জ পতরোলক ড.
নূর শমাহাম্মদ। এোড়াও অনুষ্ঠাখন অনযখদর মখধয
আখরা

উপতস্থত

শর্লায়

'সাংখ াে'

প্রকল্পটি

আনুষ্ঠাতনকভাখব কার্ শুরু করখলা। মূলতঃ
এইেআইতভ/এইডস

তনখয়

র্নখোষ্ঠীর

সখেতনতা

মখধয

ঝু ুঁ তকপূণ জ
বৃদ্দি

তরুণ
এবাং

উখিেয। শর্লাগুখলা হখলা- ঢাকা, োর্ীপুর,

শবসরকাতর প্রততষ্ঠান পপুখলেন সাতভজখসস এন্ড
শুভ

সাতটি

প্রততখরাখধর উপায় তনখয় কার্ করাই এই প্রকখল্পর

অথননততক
জ
তরখপািজ ার

'সাংখ াে'-এর

শদখের

তেখলন-

র্াতীয়

এইেআইতভ/এইডস কমসূজ তের লাইন তডখরক্টর ডা.
শমা. আতনসুর রহমান, এমতসএইে সাতভজখসর
পতরোলক ডা. শমাহাম্মদ েরীফ প্রমুে।
অনুষ্ঠাখন র্ানাখনা হয়, রার্কীয় শনদারলযান্ড
দূতাবাখসর সহখ াতেতায় তপএসটিতস'র উখদযাখে

েট্টগ্রাম, কঙ্ বার্ার, তদনার্পুর, কুটষ্টয়া এবাং
খোর।
প্রসঙ্গত,

শবসরকাতর

প্রততষ্ঠান

পপুখলেন

সাতভজখসস এন্ড শেতনাং শসন্টার (তপএসটিতস) ১৯৯৮
সাল শথখক শহল্থ, কতমউতনটি শডভলপমযান্ট,
মযাখনর্খমন্ট এবাং শেতনাং এই ৪টি তবেয় তনখয়
এনদ্দর্ও তহখসখব কার্ শুরু কখর। প্রততষ্ঠানটি
নেখরর দতরদ্র নারী, তেশু, পথবাসী ও দতরদ্র
মানুখের স্বাস্থযখসবার কার্খক আখরা শর্ারদার
করখত ২০০০ সাল শথখক আরবান প্রাইমারী
শহল্থ শকয়ার শপ্রাখর্ক্ট (ইউতপএইেতসতপ) এর
আওতায় কার্ করখে। এর আতথক
জ সহখ ােী
তহখসখব কার্ কখর এতডতব, তডএফআইতড, তসডা,
অরতবস ইন্টারনযােনাল এবাং ইউএনএফতপএ।
তপএসটিতস স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন
মন্ত্রণালখয়র স্থানীয় প্রোসখনর মাধযখম তাখদর
কা ক্রম
জ
পতরোলনা করখে এবাং শদখের তসটি
কখপাখরেনগুখলা
জ

ও

শপৌরসভাখত

র্নখোটষ্টখক স্বাস্থযখসবা তদখচ্ছ।
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