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মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য 

সংশ্লিষ্ট সকবলর অেগশ্লতর জন্য জানাবনা যাবে যয, ১৩ অবটাের ২০২২ তাশ্লরবে অনুশ্লিত ঢাকা 

ইবলকশ্লিক সাপ্লাই যকাম্পাশ্লন শ্ললিঃ (বেসবকা) এর ৪৪৮তম যোে ড সভায় ৩০ জুন ২০২২ তাশ্লরবে সমাপ্ত 

অর্ ডেছবরর শ্লনরীশ্লিত আশ্লর্ ডক শ্লিসাে শ্লেেরণীসমূি অনুবমাশ্লদত িয় এেং ২৬তম োশ্লষ ডক সাধারণ সভার 

তাশ্লরে, সময়, স্থান এেং অন্যান্য শ্লেষবয় শ্লনবনাক্ত শ্লসদ্ধান্ত গৃিীত িয়িঃ 

২৬তম োশ্লষ ডক সাধারণ সভার তাশ্লরে ও সময় t ১৪ জানুয়াশ্লর ২০২৩,  শশ্লনোর, সকাল ১০.০০ ঘটিকা 

২৬তম োশ্লষ ডক সাধারণ সভার স্থান t Digital Platform 
যরকে ড যেট   t নবভম্বর ১৭, ২০২২, বৃিস্পশ্লতোর 

যশয়ার প্রশ্লত নীট সম্পশ্লি   t ৬৫.৯৬ টাকা 

যশয়ার প্রশ্লত আয় t ১.৫৯ টাকা  

যশয়ার প্রশ্লত নীট অপাবরটিং কযাশ যলা  t ১৩.০৯ টাকা  

সুপাশ্লরশকৃত লভযাংশ   t ১০% নগদ লভযাংশ  

অর্ ডাৎ প্রশ্লতটি ১০ টাকা মূবল্যর যশয়াবরর শ্লেপরীবত ১ টাকা। 
 

                                                                                                       যোবে ডর শ্লনবদ ডশক্রবম 

 

তাশ্লরেিঃ ১৩ অবটাের, ২০২২ শ্লরিঃ 

                      স্বা/- 

                      যকাম্পাশ্লন সশ্লিে 
 

http://www.desco.org.bd/
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Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO) 
22/B Faruk Sarani, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka – 1229. 

www.desco.org.bd 

PRICE SENSITIVE INFORMATION 

This is for information of all concerned that the Board of Directors of Dhaka 
Electric Supply Company Ltd. in its 448th meeting held on October 13, 2022 at 
3:00 pm has approved the Audited Financial Statements of the Company for the 
year ended June 30, 2022 and has taken the following decisions: 

Date & Time of 26th AGM          : Saturday, January 14,  2023 at 10 am 

Venue of 26th AGM : Digital Platform. 

Record Date : Thursday, November 17, 2022. 

Net Asset Value (NAV) per share : Tk. 65.96 

Earnings Per Share (EPS) : Tk. 1.59 

Net Operating Cash Flow 

Per Share (NOCFPS) 

: Tk.  13.09 

Recommended Dividend                         : 10% Cash. 
(i.e. Tk. 1 per ordinary share of Tk. 10 each held on 
record date) 

 

Date: October 13, 2022 

By order of the Board, 
Sd/- 

       Company Secretary 
 

 

  

 

http://www.desco.org.bd/

