
িবষয়ঃিবষয়ঃ   একএক   নজেরনজের  িসএন িজিসএন িজ   কায মকায ম (  ( মম,  ,  ২০২১ি২০২১ি : : মাসমাস   পযপয ))

কক
..

িসএন িজিসএন িজ   ির েয় িলংির েয় িলং  শনশন
১। অ েমািদত শেনর সং া : ৬০৩ 
২। চলমান শেনর সং া : ৫২৮

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 ানীর মািসক এি ল’২১ মােসর িতেবদন 
অ যায়ী।)

াস িবপণন কা ািনর নাম চলমান 
শেনর সং া

াস বহােরর পিরমান
মািসক গড় দিনক গড়

এমএমিসএম এমএমিসএফ এমএমিসএম এমএমিসএফ
১। িজ িডিস

এল ৩১৪ 42.66 1506.32 1.52 53.80

২। িবিজিডিসএ
ল ৬৮ 13.85 489.04 0.49 17.47

৩। জিজ িডিস
এসএল ৫৮ 8.72 307.90 0.31 11.00

৪। কিজিডিসএ
ল ৬০  11.00 388.41 0.39 13.87

৫। িপিজিসএল ২৮ 3.72 131.35 0.13 4.69

মাট ৫২৮৫২৮

79.9579.95 2823.032823.03 2.862.86 100.82

খখ
.. ি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 া : ২,৭১,৫৪৬ 
২। আমদানী ত (অ া ) যানবাহেনর সং  : ৪০,৩৮৩ 
৩। আমদানী ত (অেটাির া) যানবাহেনর সং া : ১,৯৩,২৪২ 

মাট ৫৫ ,, ০৫০৫ ,, ১৭১১৭১
৪। নঃপরীি ত িসএনিজ িসিল ােরর সং া (অ েমািদত িস: ির: স ােরর 

িতেবদন অ যায়ী) : ৯৯,৫৬৯ 

গগ
..

য ানবাহনয ানবাহন   িসএন িজেতিসএন িজেত   প া রপ া র  চলমানচলমান   কারখান ারকারখান ার  সং াসং া :  : ৫৯ 

ঘঘ
..

িসএন িজিসএন িজ   বহােররবহােরর  ফেলফেল   অ মািনকঅ মািনক   মািসকমািসক   আিথকআিথক   সা য়সা য়  ( ( কাকা   টাকাটাকা)  )  :: ১১.০৩

Subject  :  CNG Act ivit ies at  a glance (Upt o  May ’2021)Subject  :  CNG Act ivit ies at  a glance (Upt o  May ’2021)

AA
..

CNG Refueling St at io nCNG Refueling St at io n
1. Approved CNG filling stations (Nos.): 603

২



2. Operated CNG filling stations (Nos.) 528

4.
Established CNG Filling Stations in Government 
Lands (Nos.): (Roads & Highways-48, Railway-10 
BRTC-03 Rajuk-01

62 

5. In the Yard of Petrol Pump (Nos.) 35

6. Monthly Gas Consumption of as in CNG Filling Stations 
(Approx.)

Name o f t heName o f t he   
GasGas   

Dist ribut io nDist ribut io n   
Co mpaniesCo mpanies

O peratO perat
ed CNGed CNG   
FillingFilling   
St at io nSt at io n

ss

Consumption of Gas in CNG Filling Stations
Monthly Average Daily Average

MMCM  MMCF MMCM  MMCF

1. TGTDCL 314 42.66 1506.32 1.52 53.80

2. BGDCL 68 13.85 489.04 0.49 17.47

3. JGTDSL 58 8.72 307.90 0.31 11.00

4. KGDCL 60 11.00 388.41 0.39 13.87

5. PGCL 28 3.72 131.35 0.13 4.69

Total 528528 79.9579.95 2823.032823.03 2.862.86 100.82

BB
..

CNG Vehicle  ((Approved conversion workshop (  According to the 
Reports of BRTA))

1. Converted Vehicles (Nos.): 2,71,546
 

2. Imported CNG Driven Vehicle s(Nos.): 40,383 

3. Imported CNG Driven Three Wheelers ( 1,93,242
 

Total 5,05,175,05,17
11

4. Retested Cylinders (Nos.) (According to the Reports 
of Retesting Centers) 99,569 

CC
..

Operated CNG Conversion Workshops (Nos.) 59 

DD
..

Financial Savings by using CNG in Vehicles (Tk. in core) 11.03

১-৬ -২০২১ ১৩:১২:৩৫
মাঃ মিন ামান

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

১-৬ -২০২১ ১৪:১০:১৯
মাঃ মা ন  কিবর

উপ ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং
সকশন

১-৬ -২০২১ ১৫:১৭:৩৪
েকৗ. মাঃ মেন ায়া ল ইসলাম

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

৩



পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৪


