
জাতীয় সমবায় িদবস 

জাতীয় সমবায় িদবস বাংলােদশ সরকার ঘািষত এক  জাতীয় িদবস, সমবায় স েক জনগণেক 

সেচতন করা এবং সমবায় আে ালেন গিতশীলতা আনয়েনর জন  িতবছর নেভ র মােসর ১ম 

শিনবার িদবস সারােদশব াপী উদ াপন করা হয়। িবগত ১লা নেভ র, ২০১৪ ইং তািরেখ ৪৩তম 

জাতীয় সমবায় িদবস উদ াপন করা হয়। এ িদবেসর মূল িতপাদ  িছল “আথসামািজক 

িনরাপ ায় সমবায়”। 

 

িদবেসর তািরখ িদবস সংখ া িদবেসর িতপাদ  িবষয় (সমবায় অিধদ র কতৃক িনধািরত) 

১ নেভ র, ২০১৪ ৪৩  তম   “আথ-সামািজক িনরাপ ায় সমবায়” 

২ নেভ র, ২০১৩ ৪২  তম   “সমবােয় সামািজক িনরাপ া” 

৩ নেভ র, ২০১২ ৪১  তম   “সমবায় উেদ াগ সমৃ  িব ” 

১৯ নেভ র, ২০১১ ৪০  তম   “সমবােয় উেদ া া সৃি  - যুবেদর দরূদৃি ” 

৬ নেভ র, ২০১০ ৩৯  তম   “সমবায়ই শি ” 

৭ নেভ র, ২০০৯ ৩৮  তম   “ পক  ২০২১ বা বায়েন সমবায়” 

১ নেভ র, ২০০৮ ৩৭  তম   “খাদ  িনরাপ ার জন  সমবায়” 

৩ নেভ র, ২০০৭ ৩৬  তম   “িনত  েয়াজনীয় েব র  বাজারজাতকরণ ও মূল  িনয় েণ  

সমবায়” 

৪ নেভ র, ২০০৬ ৩৫  তম   “ ু  িবিনেয়াগ ও উ য়েন সমবায়” 

৫ নেভ র, ২০০৫ ৩৪  তম   --------------------------------- 

৬ নেভ র, ২০০৪ ৩৩  তম   “ িনভর বাংলােদশ গড়ায় সমবায়” 

১ নেভ র, ২০০৩ ৩২  তম   “কমসং ান ও দাির  িবেমাচেন সমবায়” 



২ নেভ র,২০০২ ৩১  তম   “আথ-সামািজক অব ার উ য়েন সমবায়” 

৩ নেভ র,২০০১ ৩০  তম   “বাংলােদেশর আথ-সামািজক উ য়েন সমবােয়র ভূিমকা ও  

বতমান শতা ীর চ ােল ” 

৪ নেভ র,২০০০ ২৯  তম   “নারীর মতায়েন সমবায়” 

৬ নেভ র,১৯৯৯ ২৮  তম   “আথ-সামািজক উ য়েন সমবায়” 

৭ নেভ র,১৯৯৮ ২৭  তম   “দাির  জনেগাি র অথৈনিতক মুি র একমা  পথই হে   

সমবায়” 

১ নেভ র,১৯৯৭ ২৬  তম   “দাির  জনেগাি র আথ-সামািজক উ য়েন সমবায়” 

২ নেভ র১৯৯৬ ২৫  তম “আথ-সামািজক উ য়ন ও দাির  িবেমাচেন সমবায়” 

৪ নেভ র১৯৯৫ ২৪  তম “আথ-সামািজক উ য়ন ও দাির  িবেমাচেন সমবায়” 


