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NOTICE OF THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING
This is for notification of all concerned that the 25th Annual General Meeting of Dhaka Electric Supply
Company Ltd will be held on Saturday, January 15, 2022 at 10.00 AM at Digital Platform to transact following
business:
1. Consideration and adoption of the Directors’ Report and Audited Financial Statements of the Company for
the year ended June 30, 2021 together with the Auditors’ Report thereon.
2. Declaration of Dividend for the year ended June 30, 2021.
3. Election/re-election of Directors.
4. Appointment of Auditors (Statutory and Corporate Governance Certification) for the year 2021-22 and
fixation of their remuneration.
Members of the Company are requested to kindly join the Meeting.

December 26, 2021

By order of the Board of Directors,
Sd/Md. Atiqur Rahman
Company Secretary

Note:
a) Shareholders whose names appear on the Depository Register on the ‘record date’ i.e. November 18, 2021
shall be eligible to Join the meeting;
b) A member can appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Scan copy of
proxy form duly signed and stamped must be send through email:
csdesco@desco.org.bd at least 48 (forty eight) hours before the time fixed for
the meeting;
c)

Shareholders may collect the annual report from registered office or collect from the
website of the company;

d) To register in the AGM, please visit the following web page (The page will be active
72 hours before AGM).

https://desco.org.bd or http://desco25agm.digitalagmbd.net

Scan to download the
Annual Report 2021

২২/বি ফারুক সরবি, বিকুঞ্জ-২, বিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
www.desco.org.bd

২৫তম িাবষ িক সাধারি সভার বিজ্ঞবপ্ত
এতদ্বারা সংবিষ্ট সকক্ষলর অিগবতর জন্য জািাক্ষিা যাক্ষে যয, ঢাকা ইক্ষলকবিক সাপ্লাই যকাম্পাবি বলিঃ এর ২৫তম িাবষিক সাধারি সভা বিম্নিবি িত
কায িািবল সম্পাদক্ষির জন্য আগামী জানুয়াবর ১৫, ২০২২ তাবরি শবিিার সকাল ১০ ঘটিকায় Digital Platform এ অনুবিত হক্ষিিঃ
১. ৩০ জুি ২০২১ তাবরক্ষি সমাপ্ত অর্ ি িছক্ষরর বিরীবেত আবর্ িক বহসাি বিিরিীসমূহ, পবরচালকগক্ষির প্রবতক্ষিদি ও
বিরীেকগক্ষির প্রবতক্ষিদি বিক্ষিচিা ও অনুক্ষমাদি;
২. ৩০ জুি ২০২১ তাবরক্ষি সমাপ্ত অর্ ি িছক্ষরর জন্য পবরচলিা পষ িদ কর্তিক সুপাবরশকৃত লভ্াংশ অনুক্ষমাদি;
৩. পবরচালক বিি িাচি/পুিিঃবিি িাচি;
৪. ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে জন্য নিেীক্ষকগরেে (আনর্ থক ও সুশাসি) নির াগ ও তাঁরেে পানেশ্রনিক নির্ থােে।
সংবিষ্ট সকলক্ষক যর্াসমক্ষয় উক্ত সভায় যুক্ত হওয়ার জন্য বিিীত অনুক্ষরাধ করা হল।
যিাক্ষি ির বিক্ষদ িশক্রক্ষম
স্বা/বিক্ষসম্বর ২৬, ২০২১ বরিঃ
যমািঃ আবতকুর রহমাি
যকাম্পাবি সবচি
১. যয সকল যশয়ারক্ষহাল্ডারগক্ষির িাম যরকি ি যিট অির্াৎ ১৮ িক্ষভম্বর ২০২১ তাবরক্ষি যকাম্পাবির
বিপবজটবর যরবজস্টাক্ষর র্াকক্ষি তাঁরাই যকিল উক্ত সভায় উপবিবতর জন্য যযাগ্য বহসাক্ষি বিক্ষিবচত হক্ষিি।
২. যশয়ারক্ষহাল্ডারগি প্রবতবিবধর মাধ্যক্ষম সভায় উপবিত হক্ষত বকংিা যভাট প্রদাি করক্ষত পারক্ষিি।
যসক্ষেক্ষে প্রবি ফরম পূরি কক্ষর তাক্ষত যর্াযর্ মূল্যমাক্ষির রাজস্ব স্ট্ম্প সংযুক্ত করতিঃ সভার জন্য
বিধ িাবরত সমক্ষয়র ৪৮ ঘন্টা পূক্ষি ি স্ক্্াি কবপ csdesco@desco.org.bd এ ই-ক্ষমইল করক্ষত হক্ষি।
৩. িাবষ িক সাধারি সভায় যুক্ত হওয়ার জন্য বিম্ন িবি িত ওক্ষয়ি সাইট বভবজট করুি (সাধারি সভা শুরু
িাবষিক প্রবতক্ষিদি
হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূক্ষি ি ওক্ষয়ি যপজ চালু হক্ষি):
https://desco.org.bd or http://desco25agm.digitalagmbd.net

২০২১
িাউিক্ষলাি করক্ষত উপক্ষরর
বকউআর যকািটি স্ক্্াি করুি

