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

একএক  নজেরনজের   িসএনিজিসএনিজ   কায মকায ম  (   (  িডেস রিডেস র --২০২২ি২০২২ি : : মাসমাস   পযপয ))
কক
..

িসএন িজিসএন িজ   ির েয় িলংির েয় িলং  শনশন
১। অ েমািদত শেনর সং া : ৬০৩ 
২। চলমান শেনর সং া : ৫১৪

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। নেভ র-২২ মােস িসএনিজ শেন াস বহােরর পিরমান( াস িবপণন কা ািন হেত সরবরাহ ত মািসক
িতেবদন অ যায়ী)

ম
াস িবপণন

কা ািনর
নাম

চলমান
শেনর

সং া

াস বহােরর পিরমান
মািসক দিনক 

এমএমিসএম এমএমিসএফ এমএমিসএম এমএমিসএফ

১। িজ িডিস
এল ২৮৮ ৫৫.০৩ ১৯৪৩.৩৪ ১.৮৩ ৬৪.৭৮

২। িবিজিডিসএ
ল ৭২ ১৪.৬৩ ৫১৬.৬০ ০.৪৯ ১৭.২২

৩। জিজ িডিস
এসএল ৬০ ১১.১০ ৩৯২.১৬ ০.৩৭ ১৩.০৭

৪। কিজিডিসএ
ল ৬৪  ১২.১৪ ৪২৮.৭৯ ০.৪০ ১৪.২৯

৫। িপিজিসএল ৩০ ৫.২২ ১৮৪.৪১ ০.১৭ ৬.১৫
মাট = ৫১৪ ৯৮.১৩ ৩৪৬৫.৩০ ৩.২৭ ১১৫.৫১

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 া : ২,৭৩, ৯৩০
২। আমদানী ত (Taxi Cab & BRTC Bus) যানবাহেনর সং া : ৪০,৩৮৩ 
৩। আমদানী ত (অেটাির া) যানবাহেনর সং া : ১,৯৩,২৪২ 

মাট = ৫৫ ,, ০৭০৭ ,, ৫৫৫৫৫৫
৪। নঃপরীি ত িসএনিজ িসিল ােরর সং া ( অ েমািদত সকল িস: ির: স ােরর

িতেবদন অ যায়ী) : ১০১৪৯১

গগ
..

  চলমানচলমান   অ েমািদতঅ েমািদত   প া রপ া র  কারখান ারকারখান ার  সং াসং া    : : ৫৯ 

ঘঘ
..

      ন েভ রন েভ র’’২০২২২০২২  মােসমােস   িসএন িজিসএন িজ   বহােররবহােরর  ফেলফেল   আ মািনকআ মািনক   আিথকআিথক   সা য়সা য় , (, ( কাকা
টাকাটাকা )   )  :: ১৫৬৯.০৫

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

CNG Activities at a glance (Up to December ’2022)CNG Activities at a glance (Up to December ’2022)
AACNG Refueling St at io nCNG Refueling St at io n

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

১



5.
Gas consumption at CNG stations in November-2022 (as
per monthly report provided by Gas Distribution
 Companies.)
NameName
o f t heo f t he

GasGas
Dist riDist ri
but io nbut io n
Co mpaCo mpa

niesnies

CNGCNG
FillingFilling
St at ioSt at io
ns inns in

O peraO pera
t io nt io n

Consumption of Gas in CNG Filling Stations
Monthly Daily 

MMCM  MMCF MMCM  MMCF

TGTDC
L 288 55.03 1943.34 1.83 64.78

BGDCL 72 14.63 516.60 0.49 17.22
JGTDS

L 60 11.10 392.16 0.37 13.07
KGDCL 64 12.14 428.79 0.40 14.29
PGCL 30 5.22 184.41 0.17 6.15

Total = 514 98.1398.13
346 5.3346 5.3

00 3.27 115.51
BB
..

CNG Vehicle  ((According to the Reports of BRTA and approved conversion
workshops))
1. Converted Vehicles (Nos.): 2,73,930
2. Imported CNG Driven Vehicles(Nos.) 40,383 
3. Imported CNG Driven Three Wheelers (Nos.) 1,93,242 

Total = 5,07555
4. Retested Cylinders (Nos.)( According to

Reports of all Approved Retesting Centers ) 101491

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

DD
..

Financial Savings by using CNG in Vehicles in the
month of November ’2022 (Tk. in crore) 1569.05

৯-১-২০২৩ ১২:১০:৫০
মাঃ মিন ামান

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

৯-১-২০২৩ ১৩:৫১:২৮
মাঃ মা ন  কিবর

উপ ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং
সকশন

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

৯-১-২০২৩ ১৫:২০:৩৭
েকৗ. মাঃ মেন ায়া ল ইসলাম

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

১২-১-২০২৩ ১৪:৪৭:১৬
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

২


