
পা িরতপা িরত   া িতকা িতক  াসাস   কা ানীকা ানী  িলিমেটডিলিমেটড
(( পে াব াংলারপে াব াংলার   একএক   কা া িনকা া িন ))

িবষয়ঃিবষয়ঃ  একএক  নজেরনজের   িসএনিজিসএনিজ   কায মকায ম  (   (  আগআগ --২০২২ি২০২২ি : : মাসমাস   পযপয ))
ক.ক. িসএন িজিসএন িজ   ির েয় িলংির েয় িলং  শনশন

১। অ েমািদত শেনর সং া : ৬০৩ 
২। চলমান শেনর সং া : ৫২৩

৩। সরকারী জিমেত ািপত শেনর সং া : (সওজ-৪৮ , রলওেয়-১০ , িবআর িস-০৩  ও 
রাজউক-০১ ) ৬২ 

৪। পে াল পা  আি নায় ািপত : ৩৫
৫। শেন াস বহােরর পিরমান( াস িবপণন কা ািনর মািসক িতেবদন অ যায়ী।)

াস িবপণন কা ািনর 
নাম

চলমান 
শেনর 

সং া

াস বহােরর পিরমান
মািসক দিনক 

এমএমিসএম এমএমিসএফ এমএমিসএম এমএমিসএফ

১। িজ িডিস
এল ৩০২ ৫১.৫৫ ১৮২০.৩২ ১.৬৬ ৫৮.৭২

২। িবিজিডিসএ
ল ৭১ ১৫.৩৬ ৫৪২.৩৯ ০.৫০ ১৭.৫০

৩। জিজ িডিস
এসএল ৫৯ ১১.৪৩ ৪০৩.৬২ ০.৩৭ ১৩.০২

৪। কিজিডিসএ
ল ৬২  ১২.২৮ ৪৩৩.৮২ ০.৪০ ১৩.৯৯

৫। িপিজিসএল ২৯ ৫.৪১ ১৯১.২৬ ০.১৭ ৬.১৭
মাট = ৫২৩৫২৩ ৯৬.০৩ ৩৩৯১.৪২ ৩.১০ ১০৯.৪০

খ.খ. িসএন িজিসএন িজ   য ানবাহনয ানবাহন  ( (অ েমািদতঅ েমািদত   কনভারশনকনভারশন   ওয় াকশপওয়াকশপ   ওও  িবআর এিবআর এ’’রর  িত েবদনিত েবদন   অ য ায় ীঅ য ায় ী))
১। ানীয়ভােব পা িরত যানবাহেনর সং া : ২,৭২, ২০৩
২। আমদানী ত (Taxi Cab & BRTC Bus) যানবাহেনর সং া : ৪০,৩৮৩ 
৩। আমদানী ত (অেটাির া) যানবাহেনর সং া : ১,৯৩,২৪২ 

মাট = ৫৫ ,, ০৫০৫ ,, ৮২৮৮২৮
৪। নঃপরীি ত িসএনিজ িসিল ােরর সং া ( অ েমািদত সকল িস: ির: স ােরর 

িতেবদন অ যায়ী) : ১০১১৪২

গ .গ . য ানবাহনয ানবাহন   িসএন িজেতিসএন িজেত   প া রপ া র  চলমানচলমান   কারখান ারকারখান ার  সং াসং া :  : ৫৯ 
ঘ .ঘ . িসএন িজিসএন িজ   বহােররবহােরর  ফেলফেল   অ মািনকঅ মািনক   মািসকমািসক   আিথকআিথক   সা য়সা য়  ( ( কাকা   টাকাটাকা))   

ল াইল াই ’’২২২২  :: ১৫৩৫.৬০

Rupantarita Prakritik Gas Company Limited
(A Company Of Petrobangla)(A Company Of Petrobangla)

Subject : CNG Activities at a glance (Up to August ’2022)Subject : CNG Activities at a glance (Up to August ’2022)

AA
..

CNG Refueling StationCNG Refueling Station
1. Approved CNG filling stations (Nos.): 603
2. Operated CNG filling stations (Nos.) 523

3.
Established CNG Filling Stations in Government 
Lands (Nos.): (Roads & Highways-48, Railway-10 
BRTC-03 Rajuk-01(Nos.)

62 

4. Established CNG Stations in the Yards of Petrol 
Pumps (Nos.) 35

২



5. Monthly Gas Consumption in CNG Filling Stations 
(Approx.)
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Consumption of Gas in CNG Filling Stations
Monthly Daily 
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1. 
TGTD
CL 302 51.55

1820.3
2 1.66 58.72

2. 
BGDC
L 71 15.36 542.39 0.50 17.50
3. 
JGTDS
L 59 11.43 403.62 0.37 13.02
4. 
KGDC
L 62 12.28 433.82 0.40 13.99
5. 
PGCL 29 5.41 191.26 0.17 6.17

Total = 523 96.0396.03
3391.3391.

4242 3.10 109.40
BB
..

CNG Vehicle  ((According to the Reports of BRTA and approved conversion 
workshops))
1. Converted Vehicles (Nos.): 2,72,203
2. Imported CNG Driven Vehicles(Nos.) 40,383 
3. Imported CNG Driven Three Wheelers (Nos.) 1,93,242 

Total = 5,05828
4. Retested Cylinders (Nos.)( According to the 

Reports of retesting Centers ) 101142

CC
.. Approved CNG Conversion Workshops (Nos.) 59 

DD
..

Financial Savings by using CNG in Vehicles in the 
month of  July’2022 (Tk. in crore) 1535.60

৪-৯-২০২২ ১৪:৩০:১২
মাঃ মিন ামান

সহ কার ী কমকতা, িসএনিজ িবভাগ
পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৫-৯-২০২২ ৯:৩৫:৫৯
মাঃ মা ন  কিবর

উপ ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং
সকশন

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৫-৯-২০২২ ১২:১৭:৩৮
েকৗ. মাঃ মেন ায়া ল ইসলাম

ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং সকশন
পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৬ -৯-২০২২ ১৯:৫৮:৫৭
এ ক এম শিফ র  রহ মান

উপমহ া ব াপক (িপএ এম), িসএনিজ
পার িমশন এ  মিনটিরং িড পাটেম

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৩


