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

Subject : CNG Activities at a glance (Up to November ’2022)Subject : CNG Activities at a glance (Up to November ’2022)
AA CNG Refueling StationCNG Refueling Station

1. Approved CNG filling stations (Nos.): 603
2. Operated CNG filling stations (Nos.) 514

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
(October'22)
Nam e of theNam e of the

GasGas
Dis tributionDis tribution
Com paniesCom panies

CNGCNG
FillingFilling

Stations  inStations  in
OperationOperation

Consumption of Gas in CNG
Filling Stations

Monthly Daily 
MMCM  MMCF MMCM  MMCF

TGTDCL 286 52.10 1839.90 1.68 59.35
BGDCL 74 15.24 538.10 0.49 17.35
JGTDSL 60 11.46 404.83 0.37 13.06
KGDCL 64 12.44 439.33 0.40 14.17
PGCL 30 5.00 176.63 0.16 5.69
Total 514 96.2496.24 3398.803398.80 3.10 109.64

B.B. CNG Vehicle  ((According to the Reports of BRTA and approved
conversion workshops))

1. Converted Vehicles (Nos.): 2,73,926
2. Imported CNG Driven Vehicles(Nos.) 40,383 
3. Imported CNG Driven Three Wheelers (Nos.) 1,93,242 

Total 5,07551
4. Retested Cylinders (Nos.)( According to the

Reports of approved retesting Centers ) 101396

C.C. Approved CNG Conversion Workshops (Nos.) 59 
D.D. Financial Savings by using CNG in Vehicles in the

month of October’2022 (Tk. in crore) 1538.94

৭-১২-২০২২ ১০:১৮:৯
মাঃ মিন ামান

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

৭-১২-২০২২ ১০:২৫:১১
মাঃ মা ন  কিবর

উপ ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং
সকশন

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৭-১২-২০২২ ১২:৪৯:১
েকৗ. মাঃ মেন ায়া ল ইসলাম

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

৭-১২-২০২২ ১৫:২:১৫
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
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