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জনাব জজ. এম. সালেহ উজিন ননায়াখােী নজোি নবগমগঞ্জ উপলজোি ফাজজেপুি গ্রালম ১৯৬০ সালে এক 

সম্ভ্রান্ত মুসজেম পজিবালি জন্মগ্রহণ কলিন। জিজন কৃজিলেি সালে নক. জব. ইউজনয়ন উচ্চজবদ্যােয় নেলক এস এস জস 

এবং নিৌমুহনী এস এ মহাজবদ্যােয় নেলক এইি. এস. জস পিীক্ষায় উত্তীণ ণ হন। জিজন বাংোলেি কৃজি জবশ্বজবদ্যােয় 

নেলক ১ম নেণীলি ২য় স্থ্ানসহ জব এস জস কৃজি (সম্মান) এবং মৃজত্তকা জবজ্ঞান জবভাগ নেলক প্রেম নেণীলি প্রেম 

স্থ্ানসহ এমএস জিগ্রী োভ কলিন। পিবিীলি অলেজেয়াি এজিলেইি জবশ্বজবদ্যােয় নেলক পজিলবি জবদ্যা জবিলয় 

জিজটংিন সহ মাটাস ণ জিগ্রী অজণন কলিন। 

জনাব সালেহ উজিন ১৯৮৮ সালে জবজসএস (প্রিাসন) কযািালি সহকাজি কজমিনাি জহলসলব মাোিীপুি 

নজোয় কম ণজীবন শুরু কলিন। জিজন িাঁি বণ ণাঢ্য কম ণজীবলন জবজভন্ন পলে অিযন্ত েক্ষিা ও সুনালমি সালে োজয়ে পােন 

কলিন। জিজন উপলজো ম্যাজজলেট জহলসলব অষ্টগ্রাম ও সজিিাবাড়ী উপলজোয় এবং উপলজো জনব ণাহী অজফসাি 

জহলসলব নোয়ািাবাজাি, গুরুোসপুি ও নেওয়ানগঞ্জ উপলজোয় োজয়ে পােন কলিন। জিজন জসজনয়ি সহকািী সজিব 

জহলসলব স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণােয় এবং সংস্থ্াপন মন্ত্রণােলয় োজয়ে পােন কলিন। জিজন িজিয়িপুি নজোি অজিজিক্ত নজো 

প্রিাসক, জািীয় স্থ্ানীয় সিকাি প্রজিষ্ঠালনি এি যুগ্ম-পজিিােক, মাজনকগলঞ্জি  নজো প্রিাসক, পাজন সম্পে 

মন্ত্রণােলয়ি উপসজিব ও যুগ্মসজিব, কৃজি মন্ত্রণােলয়ি যুগ্মসজিব জহলসলব োজয়ে পােন কলিন। এছাড়া জিজন অজিজিক্ত 

জবভাগীয় কজমিনাি , ঢ্াকা এবং অজিজিক্ত সজিব পজিলবি ও বন মন্ত্রণােলয় োজয়ে পােন কলিন। 

জনাব সালেহ উজিন ময়মনজসংহ জবভালগি প্রেম জবভাগীয় কজমিনাি জহলসলব আড়াই বছলিি নবিী েক্ষিাি 

সালে োজয়ে পােন নিলি ০১/০৭/২০১৮ জি: িাজিলখ ভািপ্রাপ্ত সজিব জহলসলব স্বাস্থ্য জিক্ষা ও পজিবাি কল্যাণ জবভালগ 

ন াগোন কলিন। িাকুজিিি অবস্থ্ায় জিজন নেলি-জবলেলি জবজভন্ন খন্ডকােীন  ও েীর্ ণলময়ােী প্রজিক্ষণ গ্রহণ কলিন। 

জিজন অলেজেয়া, ভািি, জভলয়িনাম,নিনমাকণ, জসঙ্গাপুি, িীন, যুক্তিাজয, ননোিল্যান্ডস, োইল্যান্ড ও যুক্তিাষ্ট্রসহ 

জবজভন্ন নেলি প্রজিক্ষণ গ্রহণ কলিণ এবং ফ্রান্স, নবেজজয়াম, লুলেমবাগ ণসহ জবজভন্ন নেি ভ্রমন কলিন। 

েীর্ ণ কম ণজীবলন সিিা, জনষ্ঠা ও েক্ষিাি সালে োজয়ে পােলনি মাধ্যলম জিজন অলনক সুনাম অজণন কলিলছন। 

ব্যজক্তগি জীবলন জিজন জববাজহি এবং জিন কন্যা সন্তালনি জনক। 

 

 


