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প্রজযােয শিবার্লী:
ক্) উনিনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর জক্াজিাটিজি নিজদ বনশক্া/জচক্নলস্ট অনুযায়ী জক্াি শিব/শিবসমূজহর ঘাটনি পাওয়া জগজল পরর্িী জয
জক্াি পয বাজয় উক্ত প্রনিষ্ঠািজক্ ল্যার্ স্থাপজির ক্ায বক্রম হজি র্াদ জদয়ার এিনিয়ার প্রক্ল্প ক্র্তবপি সিংরিণ ক্রজর্।
ি) উনিনিি নির্ বানচি প্রনিষ্ঠািসমূজহর প্রধািজক্ প্রক্ল্প ক্র্তবপি ক্র্তবক্ নিধ বানরি ল্যার্ জরজিাজভশি ও ইজেনরয়র নডোইজির শিবানদ
অনুসরণ ক্জর ল্যার্ স্থাপি ক্রজি হজর্।
গ) ল্যার্ স্থাপজির েন্য চূড়ান্তভাজর্ নির্ বানচি প্রনিষ্ঠাি প্রধািজক্ প্রক্ল্প ক্র্তবপজির সাজে সম্পানদি চুনক্তর সক্ল শিবানদ যোযেভাজর্
অনুসরণ ক্রজি হজর্।

