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প্রেি সবজ্ঞসি 
 
 ফাাংরাদে ইনসিওদযন্স একাদেসভ কততি ক আয়য়ার্িত ‘Different Dimensions of Liability Insurance’ 

লীিক সর্মনারটি অদ্য ২৯ মার্ি  ২০২১ তার্রয়খ বার্চু য়ার প্ল্যাটপদভ ু (জচভ অ্যাি) একাডেসভদে অনচর্ষ্ঠত 

য়।সর্মনায়র প্রধান অর্তর্থ র্য়য়ি ভার্চি য়ার্ ংযচক্ত র্িয়ন ড.এম. মমোশোররফ ম োসেন,FCA, 

মেয়োরমযোন, বীমো উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃ পক্ষ। মডোসরটর  ন সেসব ভার্চু যাস িাংযচক্ত নিসেন ড. 

মমো োম্মদ মেো রোব উনিন,এযোকেুয়োনর, মেয়োরমযোন, একোসডনমক কনমটি, বোাংেোসদশ ইননেওসরন্স 

একোসডনম। প্রিসমনাদর উদবাধনী অনচষ্ঠাদন িভাসি সিদিদব উসিি সিদন একাদেসমর ভারোি 
সরর্াক জনাব এি.এম ইব্রাসিম প্রিািাইন,এসিআইআই । 
সর্মনায়র প্রফন্ধ উস্থান কদযন জনাফ এ.ডক.এভ. এহিানচর হক, FCII, সযর্ারক, িাধাযণ ফীভা কদুাদযন, 

জনাফ সিয়ে ডিহাফ  উল্লাহ আর-ভঞ্জচয, ACII, উ-ফযফস্থানা সযর্ারক, প্রগসে ইনসিওদযন্স সর:, জনাফ 

এ.এি.এভ. িাইপচ র ইিরাভ, Senior Claims Representative & Subrogation Consultant, Intact 

Insurance, Ontario, Canada এিং ফযাসযষ্টায আদনায়ায আহদভে ডর্ৌধচযী, এযােদবাদকট, ফাাংরাদে িচসপ্রভ 

ডকাটু। 

সফদেয অ্দনক ডেদ আইদনয ভাধযদভ সফসবন্ন ধযদণয রাইদয়সফসরটি  ইনসিওদযন্স ডমভন; ফযসিগে োয় ফীভা, 
আইনগে োয় ফীভা, সনদয়াগকাযীয োয় ফীভা, ডাগে োয় ফীভা, ণয োয় ফীভা ইেযাসে  ফাধযোভূরক কযা 
হদরও আভাদেয ডেদয থােু াটুি ডভাটয োয় ফীভা ছাড়া অ্নযানয োয়ফীভায ডেভন প্রর্রন ডনই অ্থর্ আভাদেয 

ডেদ ফীভা সযসধ সফস্তাদয োয় ফীভায গুরুত্ব অর্রীম।সফসবন্ন প্রকায রাইদয়সফসরটি ইনসিওদযন্স  িম্পদকু 

জনিদর্েনো ও ডাগে িদর্েনো ফৃসি ডদর ফীভায  সযসধ  ফৃসি াদফ, ডি রদযয ফাাংরাদে ইনসিওদযন্স 

একাদেসভ উদল্লসিে ডিসভনাযটি আদয়াজন কদযদছ। 
 

র্ির্ভন্ন  িীমা প্রর্তষ্ঠায়নর  ৬০ িন কমিকতি া িচম (Zoom) এযা এর মাধযয়ম  অংলগ্রণ কয়রন।  
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Press Release 

A daylong seminar titled 'Different Dimensions of Liability Insurance' organized 

by Bangladesh Insurance Academy was held on the Virtual Platform (Zoom Apps) 

dated March 29, 2021. Dr.M.Mosharraf Hossain, FCA,Chairman, Insurance 

Development & Regulatory Authority (IDRA)was virtually connected as the chief 

guest. Dr.Mohammad Sohrab uddin, Actuary,Chairman,Academic Committee of 

Bangladesh Insurance Academy was virtually connected as the Moderator. Mr. S 

M Ibrahim Hossain, ACII, Director (Acting) of Bangladesh Insurance Academy 

chaired the programme. 
 

Mr. A.S.M. Saiful Islam,Senior Claims Representative & Subrogation Consultant  Intact 

Insurance, Ontario, Canada, Mr. A.K.M. Ahasasul Haque, FCII, Director, Sadharan Bima  

Corporation & Barister Anowar Ahmed Chowdhury, Advocate, Bangladesh Supreme 

Court were Presented paper at the seminar.  

 

The seminar has been organized by the Bangladesh Insurance Academy with the aim to 

increasing the scope of insurance by raising public awareness and professional awareness 

about different types of liability insurance. In many countries of the world, various types 

of liability insurance such as personal liability insurance, legal liability insurance, 

employer liability insurance, professional liability insurance and product liability 

insurance, etc. were made compulsory by law, but in our country there is no such thing as 

third party motor liability insurance. The importance of liability insurance in expanding 

the scope is immense. 

 

60 executives of different insurance companies participated through Zoom apps. 
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