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পৃষ্ঠা 1/১ 

 

       তাররখঃ  ০১.০৩.২০২০রি: 

রবয়ঃ এক নজটর রএনরজ কায যক্রম। 
 

 

কেব্রুয়ারী’ ২০২০রি: মা পয যন্ত  
 

ক্রঃ 

নাং 
রববরণ  গ্যা রবপণন ককাম্পানীমূ 

চমান 

রএনরজ 

কেলটনর 

াংখ্যা 

মারক গ্যা 

ব্যবাটরর 

পররমান 

(এমএমরএম) 

মন্তব্য 

০১। চমান রএনরজ রেরাং কেলটনর 

াংখ্যাঃ 

 

 রততা গ্যা টি এন্ড রড ককাাং রঃ     

বাখরাবাদ গ্যা রডরিরবউলন ককাাং রঃ  

জাাাবাদ গ্যা টি এন্ড রড রটেম রঃ  

কণ যফুর গ্যা রডরিরবউলন ককাাং রঃ  

পরিমাঞ্চ গ্যা ককাম্পানী রঃ  

৩২৩টি       

৭১ টি        

৫৭ টি        

৫৯ টি        

২৭ টি 

৫৪.৭৯ 

১৪.৪৫ 

১২.২২ 

১৩.০৩ 

৫.১২ 

গ্যা রবপণন 

ককাম্পানীমূটর মারক 

Consumption  

প্ররতটবদন অনুযায়ী। 

  কমােঃ  ৫৩৭ টি ৯৯.৬১ 

০২। অনুটমারদত রএনরজ রেরাং 

কেলটনর াংখ্যাঃ 
 ৬০৩ টি - 

০৩। 
যানবান রএনরজটত রূপান্তর  

কারখানার াংখ্যা (চমান) 
 ৫৯ টি  

- 

০৪। 
রএনরজ চারত যানবাটনর 

াংখ্যাঃ 
 

রূপান্তররত যানবাটনর াংখ্যা                          ২,৭০,৯১৫ টি অনুটমারদত   কনভারলন 

ওয়াকযলপ ও রবআরটিএ’র 

প্ররতটবদন/তথ্য এবাং রএনরজ 

রি-হুইার অটোররক্সার াংখ্যা 

রবআরটিএ’র অটটাবর-১৬ইাং 

মাট কপ্রররত পটের তথ্যমটত       

রএনরজ ফুটয় রটেম-এ  

আমদানীকৃত যানবাটনর াংখ্যা              

 

    

 

৪০,৩৮৩ টি 

রএনরজ রি-হুইার অটোররক্সার াংখ্যা         ১,৯৩,২৪২ টি 

কমােঃ   ৫,০৪,৫৪০ টি 

০৫। ররন্ডার পুনঃ পরীক্ষার াংখ্যাঃ  ৯৫,৮১৩ টি  

রবটফারক পররদপ্তর 

অনুটমারদত ও অে 

ককাম্পারনর রনজস্ব ররটেরোং 

কন্টার টত প্রাপ্ত 

প্ররতটবদন/তথ্য অনুযায়ী 

০৬। 
রকারী জরমটত রএনরজ রেরাং 

কেলন স্থাপটনর াংখ্যাঃ 
 

ওজ       :       ৪৮ টি  

করওটয়    :       ১০ টি 

রবআরটির :       ০৩ টি 

রাজউক    :        ০১ টি 

              কমাে : ৬২ টি           

- 

০৭। 
কপটরা পাম্প আরিনায় রএনরজ 

রেরাং কেলন স্থাপটনর াংখ্যাঃ 
 ৩২টি - 

০৮। 
রএনরজ কেলনমুট মারক গ্যা 

ব্যবাটরর পররমানঃ 
 

মারক : ৯৯.৬১            এমএমরএম (৩৫১৭.৪৩   এমএমরএে) 

দদরনক :  ৩.৪৩        এমএমরএম (১২১.২৯     এমএমরএে) 

 

- 

০৯। 
রএনরজ ব্যবাটরর েট আরথ যক 

াশ্রয় : 
 মারক : ১০৯০.৪৩ ককাটি োকা (প্রায়) - 

 

রবঃদ্রঃ- রততা গ্যা রান্সরমলন এন্ড রডরিরবউলন ককাম্পারন ররমটেড’র নটভম্বর-২০১৯ এবাং জাাাবাদ গ্যা টিএন্ডরড রটেম ররমটেড, 

কন যফুর গ্যা রডরিরবউলন ককাম্পারন ররমটেড, বাখরাবাদ গ্যা রডরিরবউলন ককাম্পানী ররমটেড ও পরিমাঞ্চ গ্যা ককাম্পানী ররমটেড’র                  

জানুয়ারী’ ২০২০ রি: মাটর Gas Consumption Statement-এর রভরিটত অে প্ররতটবদন প্রণয়ন করা টা।  


