
প া ির তপ া ির ত   া িত কা িত ক   াসাস   ক া ান ীক া ান ী   িল িমেটডিল িমেটড
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

িবষয়ঃিবষয়ঃ   একএক   নজেরনজের  িসএন িজিসএন িজ   কায মকায ম।
নন ’  ’  ২০২০ি২০২০ি :  :  ম াসমাস   পযপয ।                                                                                                            ।                                                                                                            

                                                                                                                  ত া ি রখঃত া ি রখঃ   ০১ .০৭.২০২০ি০১ .০৭.২০২০ি ::

ঃঃ   নংনং িববরণিববরণ াসাস   িবপণনিবপণন   কা ান ীস হকা ান ীস হ

চলমানচলমান   
িসএনিজিসএনিজ   

শেনরশেনর   
সং াসং া

মািসকমািসক  াসাস   বহ ােররবহ ােরর   
পিরমানপিরমান  ((এমএমিসএমএমএমিসএম )) মম

০১। চলমান িসএনিজ িফিলং শেনর 
সং াঃ

িততাস াস  এ  িড কাং িলঃ  ৩২২ ৫৫.৫০ াস িবপণন কা ানীস েহর মািসক 
Consumption  িতেবদন অ যায়ী।বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কাং িলঃ ৭১ ১৪.৫২

জালালাবাদ াস  এ  িড িসে ম 
িলঃ ৫৭ ৫.২১

কণ িল াস িডি িবউশন কাং িলঃ ৬০  ১২.৬৪
পি মা ল াস কা ানী িলঃ ২৭ ৩.২২
                                      মাটঃমাটঃ   ৫৩৭ ৯১.০৯

০২। অ েমািদত িসএনিজ িফিলং শেনর 
সং াঃ ৬০৩৬০৩   -

০৩। যানবাহন িসএনিজেত পা র 
কারখানার সং া (চলমানঃ ৫৯  -

০৪। িসএনিজ চািলত যানবাহেনর সং াঃ পা িরত যানবাহেনর সং াঃ ২,৭১,০৩৬ অ েমািদত কনভারশন ওয়াকশপ ও িবআর এ’র 
িতেবদন/ত  এবং িসএনিজ ি - ইলার 

অেটাির ার সং া িবআর এ’র অে াবর-১৬ইং 
মােস িরত পে র ত মেত 

িসএনিজ েয়ল িসে ম-এ 
আমদানী ত যানবাহেনর সং াঃ ৪০,৩৮৩ 
িসএনিজ ি - ইলার অেটাির ার সং াঃ ১,৯৩,২৪২ 

মাটঃমাটঃ ৫৫ ,, ০৪০৪ ,, ৬৬১৬৬১  
০৫। িসিল ার নঃ পরী ার সং াঃ ৯৭,০১৮  িবে ারক পিরদ র অ েমািদত ও অ  কা ািনর 

িনজ  িরেটি ং স ার হেত া  িতেবদন/ত  
অ যায়ী

১



০৬। সরকারী জিমেত িসএনিজ িফিলং 
শন াপেনর সং াঃ

সওজ          : ৪৮  
রলওেয়      :  ১০ 

িবআর িস : ০৩ 
রাজউক      : ০১ 
মাটমাট         :         : ৬২৬২  

--

০৭। পে াল পা  আি নায় িসএনিজ 
িফিলং শন াপেনর সং াঃ ৩২৩২ --

০৮। িসএনিজ শনস েহ মািসক াস 
বহােরর পিরমানঃ

মািসকমািসক  :  : ৯১.০৯  এমএমিসএম (৩২১৬.৫৭ এমএমিসএফ)
দ িনকদ িনক  : :৩.০৪     এমএমিসএম (১০৭.২১ এমএমিসএফ) --

০৯। িসএনিজ বহােরর ফেল আিথক সা য় 
: মািসকমািসক  : :  ৯৯৭.১৬ কা  টাকা ( ায়) --

িবঃিবঃ   ঃঃ - -  িততাস াস া িমশন এ  িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড’র জা য়ারী- ২০২০ এবং পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড ও জালালাবাদ াস এ িড িসে ম িলিমেটড ’র ম’
২০২০ এবং কন িল াস িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড ও বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড’র ফ য়ারী ’ ২০২০ ি : মােসর Gas Consumption Statement-
এর িভি েত অ  িতেবদন ণয়ন করা হেলা। 

২



Rupant arit a Prakrit ik Gas Company Limit edRupant arit a Prakrit ik Gas Company Limit ed
(A Company of Petrobangla)

Subject: Subject: At  a Glance of CNG activitiesAt a Glance of CNG activities ..

Upto June’ 2020                                                                                                                                                          
                   Date : 01.07.2020.

Sl.NO.Sl.NO. Des criptionDes cription Gas  Dis trtbutionGas  Dis trtbution   
Com paniesCom panies

O peraO pera
t edt ed   

CNGCNG   
FillinFillin

gg   
St at ioSt at io

nsns

Mo nt hlyMo nt hly  
GasGas   

Co nsumpt iCo nsumpt i
o n (mmcm)o n (mmcm)

RemarksRemarks

01. Operated CNG filling 
stations (Nos.)

TGTDCL
BGDCL
JGTDSL
KGDCL
PGCL

322
71
57
60
 27

55.50
14.52

5.21
12.64

3.22

All datas are collected from 
monthly Gas Consumption 
Report of Gas Distribution 

Companies.
TotalTotal 537537 91.0991.09

02. Permitted CNG Filling 
Stations (Nos.) 603 -

03. Operated CNG Conversion 
Workshops (Nos.) 59 --

৩



04. CNG Driven Vehicles (Nos.) Converted Vehicles   
                2,71, 036

According to the Reports 
of BRTA & Approved 

Conversion Workshops  

Imported CNG 
Driven Vehicles 40,383 

CNG Driven Three 
Wheelers   1,93,242

Total                        Total                          
                                  5,04,5,04,   661661

05. Retested Cylinders (Nos.)                                                                                   
 97,018

According to the Reports 
of Retesting Centers

06. Established CNG Filling 
Stations in Government 
Lands (Nos.)

Roads & Highways                :  48 
Railway                                      :  10
BRTC                                         :  03
Rajuk                                      :  01
Total                                       Total                                       :  6262   

--

07.
Established CNG Filling 
Stations in the Yard of Petrol 
Pump (Nos.)

                                                    32                                                    32 --

08.
Monthly Gas Consumption in 
CNG Filling Stations 
(Approx.)

Monthly                                             : 91.09   
MMCM (3216.57 MMCF)
Daily                                                 : 3.04MMCM  
(107.21MMCF)

--

09.

Financial Savings by using 
CNG in Vehicles w.r.t 
Imported Cost of Petroleum 
Oil.

Monthly                                  Monthly                                    
: : Tk. 997.16 Crore (Almost)  --

Note :Note :  This statement is generated from Gas Consumption reports of TGTDCL (January-2020) & JGTDSL,
PGCL(May-2020) and BGDCL, KGDCL (February-2020). 

১-৭-২০২০ ২১:১৫:৫১
সালাহ  উি ন

উপ ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং সকশন

১-৭-২০২০ ২২:২০:৩০
েকৗ. খােলদা বগম

উপমহ া ব াপক (িপএ এম), িসএনিজ পার িমশন এ  মিনটিরং
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পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড িড পাটেম
পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৫


