
িবষয়ঃিবষয়ঃ   একএক   নজেরনজের  িসএন িজিসএন িজ   কায মকায ম ( ( িড েস রিড েস র  ২০২০ ি২০২০ ি : : মাসমাস   পযপয ))
ক.ক. িসএন িজিসএন িজ   ির েয় িলংির েয় িলং  শনশন

১। অ েমািদত শেনর সং া : ৬০৩ 
২। চলমান শেনর সং া : ৫৩৯
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 িতেবদন অ যায়ী।)

াস িবপণন কা ািনর নাম চলমান শেনর সং া
াস বহােরর পিরমান

মািসক গড় দিনক গড়
এমএমিসএম এমএমিসএফ এমএমিসএম এমএমিসএফ

িজ িডিসএল ৩১৭ ৪৬.০০ ১৬২৪..০০০০ ১.৫৩ ৫৪.১৩
িবিজিডিসএল ৬৯ ১৩.৪৭ ৪৭৬ .০০৪৭৬ .০০ ০.৪৪ ১৬.০০
জিজ িডিসএসএল ৬৫ ১০.৫৬ ৩৭৩৭৩..০০০০ ০.৩৫ ১২.৪৩
কিজিডিসএল ৬২  ১১.৪২ ৪০৩..০০০০ ০.৩৮ ১৩.৪৩

িপিজিসএল ২৬ ৪.৫৩ ১৬০..০০০০ ০.১৫ ৫.৩৩
মাট ৫৩৯৫৩৯ ৮৬.০০৮৬.০০ ৩০৩৬..০০০০ ২.৮৫ ১০১.৩৩

খ.খ. ি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 া : ২,৭১,১৫৮ 
২। আমদানী ত (অ া ) যানবাহেনর সং া : ৪০,৩৮৩ 
৩। আমদানী ত (অেটাির া) যানবাহেনর সং া : ১,৯৩,২৪২ 

মাট= ৫৫ ,, ০৪০৪ ,, ৭৮৩৭৮৩   
৪। নঃপরীি ত িসএনিজ িসিল ােরর সং া (অ েমািদত িস: ির: স ােরর িতেবদন অ যায়ী) : ৯৯,২৬৯ 

গ .গ . য ানবাহনয ানবাহন   িসএন িজেতিসএন িজেত   প া রপ া র  চলমানচলমান   কারখান ারকারখান ার  সং াসং া :  : ৫৯ 
ঘ .ঘ . িসএন িজিসএন িজ   বহােররবহােরর  ফেলফেল   অ মািনকঅ মািনক   মািসকমািসক   আিথকআিথক   সা য়সা য়  ( ( কাকা   টাকাটাকা)  )  :: ১১০৯.১৫

Subject  :  CNG Act ivit ies at  a glance (Upt o  December’2020)Subject  :  CNG Act ivit ies at  a glance (Upt o  December’2020)
AA CNG Refueling St at io nCNG Refueling St at io n

১। Approved CNG filling stations (Nos.): 603

২। Operated CNG filling stations (Nos.) 539

৩। Established CNG Filling Stations in Government Lands (Nos.): (Roads & Highways-48, Railway-10 BRTC-03 Rajuk-01 62 
৪। In the Yard of Petrol Pump (Nos.) 35
৫। Monthly Gas Consumption of as in CNG Filling Stations (Approx.)

Name o f t he Gas Dist ribut io n Co mpaniesName o f t he Gas Dist ribut io n Co mpanies O perat ed CNG Filling St at io nsO perat ed CNG Filling St at io ns
Consumption of Gas in CNG Filling Stations

monthly Average Daily Average
MMCM MMCF MMCM MMCF

TGTDCL 317 46.00 1624.00 1.53 54.13
BGDCL 69 13.47 476.00 0.44 16.00
JGTDSL 65 10.56 373.00 0.35 12.43

১



KGDCL 62 11.42 403.00 0.38 13.43

PGCL 26 4.53 160.00 0.15 5.33
Total 539539 86 .0086 .00 3036.003036.00 2.852.85 101.32101.32

B.B. CNG Vehicle  ((Approved conversion workshop (  According to the Reports of BRTA))
১। Converted Vehicles (Nos.): 2,71,158 
২। Imported CNG Driven Vehicle s(Nos.): 40,383 

৩। Imported CNG Driven Three Wheelers 1,93,242 

Total 5,04783 5,04783 
৪। Retested Cylinders (Nos.)( According to the Reports of Retesting Centers) 99,269 

C.C. Operated CNG Conversion Workshops (Nos.) 59 

D.D. Financial Savings by using CNG in Vehicles (Tk. in core) 1109.15

৪-১-২০২১ ১৫:২৩:৩৬
মাঃ মিন ামান

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

৪-১-২০২১ ১৫:৫৫:৪৭
মাঃ মা ন  কিবর

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

৪-১-২০২১ ১৬ :০:৫৩
েকৗ. মাঃ মেন ায়া ল ইসলাম

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

৪-১-২০২১ ১৬ :৪১:১৪
েকৗঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম

উপমহ া ব াপক (িপএ এম) (অিতির  দািয় ), িসএনিজ পার িমশন এ  মিনটিরং
িড পাটেম

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

২


