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NOTICE OF THE 21st ANNUAL
GENERAL MEETING
This is for notification of all concerned that the 21st Annual General Meeting of Dhaka Electric
Supply Company Ltd will be held on Saturday, January 6, 2018 at 10.00 hours at PSC Convention
Hall, Police Staff College, Section 14, Mirpur, Dhaka-1216 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, 2017 together with the Auditors’ Report thereon.

2. Declaration of Dividend for the year ended June 30, 2017
3. Election/re-election of Directors
4. Appointment of Auditors for the year 2017-2018 and fixation of their remuneration.
All members of the Company are requested to kindly make it convenient to attend the Meeting.
By order of the Board of Directors,
Dhaka, December 13, 2017

Sd/S. M. Zamil Hussain
Company Secretary

Notes:
1. Eligible shareholder wishing to appoint a proxy must deposit the proxy
form, duly stamped, at registered office of the company by January 4,
2018 during office hours;
2. If non-receipt of annual report, sent through courier service,
shareholders may collect the annual report from registered office or
collect from the website of the company;
3. Registration counter will remain open from 8.00 am to 10.00 am on the
meeting day.

Scan the QR Code to
download the Annual
Report 2017

বাাংলাদেশ সিসিউসিসিজ এন্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদেি সেদেেশো অেুযায়ী আিন্ন বাসষেি িাধািণ িভায় কিাে প্রিাি
উপহাি/খাবাি/দিাে ধিদণি িুপে প্রোদেি বযবস্থা থািদব ো।
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ঢািা ইদলিসিি িাপ্লাই কিাম্পাসে সলিঃ
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২১ তি বাসষেি িাধািণ িভাি সবঞপ্সপ্ত
এতদ্বািা িাংসিষ্ট িিদলি অবগসতি জেয জাোদো যাদে কয, ঢািা ইদলিসিি িাপ্লাই কিাম্পাসে সলিঃ এি ২১ তি বাসষেি
িাধািণ িভা সেম্নবসণেত িাযোবসল িম্পােদেি জেয আগািী ৬ জােুয়াসি ২০১৮ তাসিদখ শসেবাি িিাল ১০ ঘসিিায় সপএিসি
িেদভেশে হল, পুসলশ স্টাফ িদলজ, কিিশে-১৪, সিিপুি, ঢািা-১২১৬ কত অেুসিত হদবিঃ
১.
২.
৩.
৪.

৩০ জুে ২০১৭ তাসিদখ িিাপ্ত অথে বছদিি সেিীসেত আসথেি সহিাব সববিণীিিূহ, পসিোলিগদণি প্রসতদবেে ও
সেিীেিগদণি প্রসতদবেে সবদবেো ও অেুদিােে;
৩০ জুে ২০১৭ তাসিদখ িিাপ্ত অথে বছদিি জেয পসিেলো পষেে িততেি িুপাসিশিতত লভযাাংশ অেুদিােে;
পসিোলি সেবোেে/পুেিঃসেবোেে;
২০১৭-১৮ অথে বছদিি জেয সেিীেি সেদয়াগ ও তাাঁদেি পাসিশ্রসিি সেধোিণ।

িাংসিষ্ট িিলদি যথািিদয় উ্ত  িভায় উপসস্থত থািাি জেয সবেীত অেুদিাধ িিা হল।

তাসিখিঃ সিদিম্বি ১৩, ২০১৭ সরিঃ

কবাদিেি সেদেেশক্রদি
স্বা/এি. এি. জাসিল কহাদিে
কিাম্পাসে িসেব

কোিিঃ
১. কয িিল কশয়ািদহাল্ডািগদণি োি কিিিে কিি অথোৎ ৯ েদভম্বি ২০১৭ তাসিদখ
কিাম্পাসেি সিপসজিসি কিসজষ্টাদি থািদব তাাঁিাই কিবল উ্ত  িভায় উপসস্থসতি জেয
কযাগয সহিাদব সবদবসেত হদব;
২. িভায় উপসস্থসতি জেয কযাগয সহিাদব সবদবসেত কশয়ািদহাল্ডািগণ প্রসতসেসধি িাধযদি িভায়
উপসস্থত হদত সিাংবা কভাি প্রোে িিদত পািদব। কিদেদে প্রসক্স ফিি পূিণ িদি তাদত
যথাযথ িূলযিাদেি িাজস্ব স্টযম্প িাংযু্ত  িিতিঃ আগািী ০৪ জােুয়ািী ২০১৮ তাসিখ এি
িদধয অসফি েলািালীে িিদয় কিাম্পাসে’ি সেবসিত িাযোলদয় জিা প্রোদেি িাধযদি
বাসষেি প্রসতদবেে ২০১৭
প্রসতসেসধদেি সবষয়সি সেসিত িিদত হদব।
িাউেদলাি িিদত
৩. িুসিয়াি িাসভেদিি িাধযদি কপ্রসিত বাসষেি প্রসতদবেে ো কপদয় থািদল কিাম্পাসে’ি
উপদিি সিউআি
সেবসিত িাযোলয় হদত বা কিাম্পাসে’ি ওদয়ব িাইি হদত িাংগ্রহ িিা যাদব।
কিািসি স্ক্যাে িরুে
বাাংলাদেশ সিসিউসিসিজ এন্ড এক্সদেঞ্জ িসিশদেি সেদেেশো অেুযায়ী আিন্ন বাসষেি িাধািণ িভায় কিাে প্রিাি
উপহাি/খাবাি/দিাে ধিদণি িুপে প্রোদেি বযবস্থা থািদব ো।

