
পা িরতপা িরত  াকৃিতকাকৃিতক  গ াসগ াস  কা ানীকা ানী  িলিমেটডিলিমেটড
( পে াবাংলার একিট কা ানী

                                                                              তািরখঃ ০৪.১০.২০২০ি :
িবষয়ঃিবষয়ঃ  একএক  নজেরনজের  িসএনিজিসএনিজ  কায মকায ম।

সে রসে র’  ২০২০ি২০২০ি : : মাসমাস  পযপয

ঃঃ  নংনং িববরণিববরণ গ াসগ াস  িবপণনিবপণন  
কা ানীসমহূকা ানীসমহূ

চলমানচলমান  
িসএনিজিসএনিজ  

শেনরশেনর  
সংখ াসংখ া

মািসকমািসক  গ াসগ াস  ব বহােররব বহােরর  
পিরমানপিরমান ((এমএমিসএমএমএমিসএম)) ম বম ব

০১। চলমান িসএনিজ িফিলং 
শেনর সংখ াঃ

িততাস গ াস িট 
এ ড িড কাং 
িলঃ 
বাখরাবাদ গ াস 
িডি িবউশন 
কাং িলঃ 

জালালাবাদ 
গ াস িট এ ড িড 
িসে ম িলঃ 
কণফুিল গ াস 
িডি িবউশন 
কাং িলঃ 

পি মা ল গ াস 
কা ানী িলঃ 

৩২২িট ৭০ িট 
৫৮ িট ৬০ িট 

২৭ িট

৫৫.৫০
১৪.৫৩
০৮.৫৫
১৩.১২
৫.৬২

গ াস িবপণন কা ানীসমেূহর মািসক Consumption 
 িতেবদন অ যায়ী।

                                            
                মাটঃমাটঃ  

৫৩৭ িট ৯৭.৩২৯৭.৩২

০২। অ েমািদত িসএনিজ 
িফিলং শেনর সংখ াঃ

৬০৩৬০৩  িটিট -

০৩।
যানবাহন িসএনিজেত 

পা র কারখানার সংখ া 
(চলমান):

৫৯ িট 
-

১



০৪। িসএনিজ চািলত 
যানবাহেনর সংখ াঃ

পা িরত 
যানবাহেনর 
সংখ াঃ

২,৭১,০৪৪ িট

অ েমািদত কনভারশন ওয়াকশপ ও িবআরিটএ’র িতেবদন/তথ  
এবং িসএনিজ ি - ইলার অেটাির ার সংখ া িবআরিটএ’র 

অে াবর-১৬ইং মােস িরত পে র তথ মেত 

িসএনিজ ফেুয়ল 
িসে ম-এ 
আমদানীকৃত 
যানবাহেনর 
সংখ াঃ

৪০,৩৮৩ িট

িসএনিজ ি -
ইলার 

অেটাির ার 
সংখ াঃ 

১,৯৩,২৪২ িট

মাটঃমাটঃ ৫৫,,০৪০৪,,৬৬৬৬৯৯  িটিট

০৫। িসিল ডার পুনঃ পরী ার 
সংখ াঃ

৯৭,৩৪৬ িট িবে ারক পিরদ র অ েমািদত ও অ  কা ািনর িনজ  
িরেটি ং স টার হেত া  িতেবদন/তথ  অ যায়ী

০৬।
সরকারী জিমেত িসএনিজ 
িফিলং শন াপেনর 
সংখ াঃ

সওজ  : ৪৮ িট 
রলওেয়  : ১০ িট

িবআরিটিস : ০৩ িট
রাজউক  : ০১ িট
মাটমাট :  : ৬২৬২  িটিট

--

০৭।
পে াল পা  আি নায় 

িসএনিজ িফিলং শন 
াপেনর সংখ াঃ

৩৫িট৩৫িট --

০৮।
িসএনিজ শনসমেুহ 
মািসক গ াস ব বহােরর 
পিরমানঃ

মািসকমািসক :  : ৯৭.৩২  এমএমিসএম (৩৪৩৬.৫৬ 
এমএমিসএফ)
দিনকদিনক : :৩.২৪    এমএমিসএম ( ১১৪.৫৫ এমএমিসএফ)

--

০৯। িসএনিজ ব বহােরর ফেল 
আিথক সা য়ঃ

মািসকমািসক : : ১০৬৫.৩৬ কািট টাকা ( ায়) --

িবঃ ঃিবঃ ঃ- - িততাস গ াস া িমশন এ ড িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড’র জা য়ারী-২০২০, কনফুিল গ াস িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড’র ফ য়ারী-২০২০ ও
জালালাবাদ গ াস িটএ ডিড িসে ম িলিমেটড’র জুলাই’ ২০২০ ি : এবং পি মা ল গ াস কা ানী িলিমেটড ও বাখরাবাদ গ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড’র আগ ’

২



২০২০ ি : মােসর Gas Consumption Statement-এর িভি েত অ  িতেবদন ণয়ন  করা হেলা। 

Rupantarita Prakritik Gas Company LimitedRupantarita Prakritik Gas Company Limited
(A Company of Petrobangla)

                                                                                                                      Date : 04.10.2020.
Subject: Subject: At a Glance of CNG activitiesAt a Glance of CNG activities..

Upto September’ 2020

Sl.NO.Sl.NO. DescriptionDescription
GasGas  

DistrtbutionDistrtbution  
CompaniesCompanies

OperatedOperated  
CNG FillingCNG Filling  

StationsStations

Monthly GasMonthly Gas  
ConsumptionConsumption  

(mmcm)(mmcm)
RemarksRemarks

৩



01. Operated CNG filling stations 
(Nos.)

: 

TGTDCL
BGDCL
JGTDSL
KGDCL
PGCL

322
70
58
60
 27

55.50
14.53
08.55
13.12

5.62

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

Companies.

TotalTotal 537 97.3297.32
02. Permitted CNG Filling Stations 

(Nos.)
: 603 -

03. Operated CNG Conversion 
Workshops (Nos.)

: 59 --

04. CNG Driven Vehicles (Nos.) : 

Converted 
Vehicles

: 2,71, 044

According to the Reports of BRTA & 
Approved Conversion Workshops  

Imported 
CNG Driven 
Vehicles

: 40,383 

CNG Driven 
Three 
Wheelers

: 1,93,242

TotalTotal :  5,04,6695,04,669

05. Retested Cylinders (Nos.) : 97,346 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
                                                
TotalTotal :  6262  

--

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

: 3535 --

৪



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

: Monthly : 97.32  MMCM (3436.56 MMCF)
Daily :  3.24MMCM (114.55 MMCF) --

09.
Financial Savings by using CNG in 
Vehicles w.r.t Imported Cost of 
Petroleum Oil. 

: Monthly : Monthly : Tk. 1065.36 Crore (Almost)  --

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

৪-১০-২০২০ ১৪:৩৩:২৯
মাঃ মায়নু কিবর

সহকারী েকৗশলী, পারিমশন অ া ড মিনটিরং সকশন
পা িরত াকিৃতক গ াস কা ানী িলিমেটড

৪-১০-২০২০ ১৬:৯:১৯
েকৗ. মাঃ মেনায়া ল ইসলাম

ব ব াপক, পারিমশন অ া ড মিনটিরং সকশন
পা িরত াকিৃতক গ াস কা ানী িলিমেটড

৪-১০-২০২০ ১৬:৫৯:১৬
েকৗ. খােলদা বগম

উপমহাব ব াপক (িপএ ডএম), িসএনিজ পারিমশন এ ড
মিনটিরং িডপাটেম ট

পা িরত াকিৃতক গ াস কা ানী িলিমেটড

৪-১০-২০২০ ১৯:২২:৫৫
েকৗ. মহ দ আলী িব াস

মহাব ব াপক (িসএনিজ), িসএনিজ িবভাগ
পা িরত াকিৃতক গ াস কা ানী িলিমেটড

৫


