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১। ানীয়ভােব পা িরত যানবাহেনর সং া : ২,৭১,৫৪৫ 
২। আমদানী ত (অ া ) যানবাহেনর সং া : ৪০,৩৮৩ 
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িতেবদন অ যায়ী) : ৯৯,৪৯৯
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Subject  :  CNG Act ivit ies at  a glance (Upt o  March’2021)Subject  :  CNG Act ivit ies at  a glance (Upt o  March’2021)

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.) 526

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.)

১
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Consumption of Gas in CNG Filling 
Stations

Monthly 
Average Daily Average

MMCM  MMC
F MMCM   MMCF

TGTDC
L

313 43.45 1534.22 1.55 54.79

BGDCL 68 13.85 489.04 0.49 17.47

JGTDS
L

58 11.74 414.54 0.42 14.80

KGDCL 60 11.00 388.41 0.39 13.87

PGCL 27 4.86 171.61 0.17 6.13

Total 526526 84.9084.90
2997.82997.8

22 3.033.03 107.06

BB
..

CNG Vehicle  ((Approved conversion workshop (  According to 
the Reports of BRTA))
১। Converted Vehicles (Nos.): 2,71,54

5 
২। Imported CNG Driven Vehicle s(Nos.): 40,383 

৩। Imported CNG Driven Three Wheelers ( 1,93,24
2 

Total 5,05,15,05,1
7070

৪। Retested Cylinders (Nos.)( According to the 
Reports of Retesting Centers)

99,499
 

CC
..

Operated CNG Conversion Workshops (Nos.) 59 

DD
..

Financial Savings by using CNG in Vehicles (Tk. in 
core) 11.71

২-৫-২০২১ ১২:৪৯:৩৭
মাঃ মিন ামান

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

২-৫-২০২১ ১৩:৫০:২৫
মাঃ মা ন  কিবর

উপ ব াপক, পার িমশন অ া  মিনটিরং
সকশন

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড

২-৫-২০২১ ১৪:৩৫:৯
েকৗ. মাঃ মেন ায়া ল ইসলাম

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

২-৫-২০২১ ১৫:৫৮:৫৪
েকৗঃ মাহ া দ সাই াহ  কব ীর

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

পা িরত া িতক াস কা ান ী িলিমেটড
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