ম োঃ আবুল ক ল আজ দ
বযবস্থ পন পরিচ লক (ভ িপ্র প্ত)
ম োবোইল নম্বরঃ +৮৮ ০১৮১৯৩১১০৫০, +৮৮ ০১৭১২৮৩১৭৯৩
মেললফ োন নম্বরঃ +৮৮ ০২ ৩৩৩৩০১২৯০,
যোক্স নম্বরঃ +৮৮ ০২ ৩৩৩৩০১২৯২
ইফ ইলঃ md@easterncables.com
mdeclctg1@gmail.com
akazadcs3098@gmail.com

ওফেব সোইেঃ www.easterncables.gov.bd
জনোব ম োঃ আবুল কোলো আজোদ বর্ত োফন বোাংলোফদশ ইস্পোর্ ও প্রফকৌশল করফ োফরশন
(লবএসইলস)এর লনেন্ত্রনোধীন ইস্টোর্ ত কযোবলস ললল ফেড (ইলসএল) এর বযবস্থো নো লরচোলক
(ভোরপ্রোপ্ত) লিফসফব লনফেোজজর্ রফেফেন। লর্লন ইলসএল লরচোলনো লরষফদরও একজন সদসয।
লর্লন ২০০৬ সোফল বোাংলোফদশ ইস্পোর্ ও প্রফকৌশল করফ োফরশন এর চোকুলরফর্ প্রফবশ কফরন।
প্রথফ লর্লন লবএসইলস’র অনযর্ প্রলর্ষ্ঠোন এেলোস বোাংলোফদশ ললল ফেড (এলবএল) এ ২০০৬
মথফক ২০১৮ সোফলর আগস্ট র্ন্ত
ত লবলভন্ন গুরুত্ব ুন ত ফদ দোলেত্ব োলন কফরন। এলবএল এ
ক কোলীন
ত
স ফে লর্লন লিসোব লবভোগীে প্রধোন এবাং এলবএল ঢোকো স্টক এক্সফচঞ্জ এর ললফস্টড
মকোম্পোলন িওেোে মকোম্পোলন সলচব ফদ দক্ষর্ো, সুনো , সর্র্ো ও স লর্োর সোফথ দোলেত্ব োলন
কফরন।
লর্লন ২০১৮ সোফলর আগফস্ট করফ োফরশন এর অনযর্ প্রলর্ষ্ঠোন নযোশনোল টেউবস ললল ফেড
(এনটেএল) এ বদলল িন। এনটেএল এ ক কোলীন
ত
স ফে প্রলর্ষ্ঠোনটে ঢোকো স্টক এক্সফচঞ্জ এর
ললফস্টড মকোম্পোলন িওেোে মকোম্পোলন সলচব লিফসফব র্ফথষ্ঠ ম ধো, দক্ষর্ো ও মর্োগযর্োর স্বোক্ষর
রোফেন এবাং সুনো , সর্র্ো ও স লর্োর সোফথ দোলেত্ব োলন কফরন।
জনোব ম োঃ আবুল কোলো আজোদ ১৯৭৯ সোফল োবনো মজলোর সুজোনগর উ ফজলোর
সোর্বোলিেো ইউলনেফনর কুলি োিো গ্রোফ র এক সম্ভ্রোন্ত ুসলল
লরবোফর জন্মগ্রির্ কফরন।
লর্লন সোর্বোলিেো উচ্চ লবদযোলে মথফক এসএসলস, ঢোকো কফলজ মথফক এইচএসলস এবাং জগন্নোথ
লবশ্বলবদযোলে এর লিসোবলবজ্ঞোন লবভোগ মথফক স্নোর্ক(সম্মোন)ও স্নোর্ফকোত্তর সম্পন্ন কফরন।
লর্লন ইলনলস্টটেউে অব চোেত োডত মসফেেোলরজ অব বোাংলোফদশ (আইলসএসলব) মথফক চোেত োডত
মসফেেোলর প্রফ শনোল লডগ্রী অজতন কফরন।
জনোব ম োঃ আবুল কোলো আজোদ এলবএল এ চোকুলরকোলীন স ফে বযবসোলেক লি োক্ষীক
আফলোচনোর উফেফশয চীন স র কফরন। এেোিো লর্লন বোাংলোফদশ োবললক এডল লনসফেশন
মেইলনাং মসন্টোর (লবল এটেলস), মসন্টোর র েযোক্স মেইলনাং এযন্ড লরচোস ত (লসটেটেআর), এনল ও,
এল ও, লডএসই, লসএসলডএ প্রভৃ লর্ প্রলর্ষ্ঠোন মথফক লবলভন্ন লবষফে প্রলশক্ষন গ্রির্ এবাং
মসল নোফর অাংশগ্রির্ কফরফেন। ক জীবফনর
ত
োশো োলশ লর্লন লবলভন্ন ধ ীে ও সো োজজক
উন্নেন ূলক ক কোফন্ডর
ত
সোফথ জলির্ রফেফেন।
বযজিগর্ জীবফন লর্লন লববোলির্। র্োর স্ত্রী জনোবো েজুন মনেো একজন সরকোলর চোকুলরজীলব।
লর্লন দুই ুত্র সন্তোফনর জনক।
বযবস্থো নো লরচোলক জনোব ম োঃ আবুল কোলো আজোদ রোষ্ট্রোেোত্ব প্রলর্ষ্ঠোন ইস্টোর্ ত কযোবলস
ললল ফেড-মক আফরো স দ্ধ
ৃ ও শজিশোলী এবাং লোভজনক প্রলর্ষ্ঠোন লিফসফব লরচোলনোর জনয
মদফশর লবদুযৎ মসক্টফরর সকল প্রলর্ষ্ঠোন (লবদুযৎ জ্বোলোনী ও েলনজ সম্পদ ন্ত্রনোলফের অধীন
ল লডলব, লবআরইলব, লডল লডলস, ল জজলসলব, মডফকো, মনফকো প্রভৃ লর্)-মক এলগফে আসোর আিবোন
জোনোন। োননীে প্রধোন ন্ত্রীর প্রলর্শ্রæলর্ অনুর্োেী সোরো মদফশ শর্ভোগ লবদুযর্োেফনর লফক্ষয
লনরলবজিন্নভোফব লবদুযৎ সরবরোি চোলু রোেফর্ শেত সোলকতে জলনর্ দুর্েনো
ত
এবাং অলিকোফন্ডর ঝুুঁ লক
এিোফর্ আন্ততজোলর্কভোফব স্বীকৃর্ ও গুনগর্ োফন মদফশর মসরো ইস্টোর্ তকযোবলস ললল ফেড এর
তর্লর তবদুযলর্ক কযোবলস ও কন্ডোকের বযবিোর ও েে লনজির্করফর্ সকল ন্ত্রনোলে এবাং
সাংলশষ্ট লবভোগস ূি সি সরকোলর-মবসরকোলর সকফলর একোন্ত সিফর্োলগর্ো কো নো কফরন।

