
O País 

Localizado no continente asiático, com uma área de mais 
de 140 mil km² e uma população de 160 milhões (de acordo 
com dados do Banco Mundial), o país é um dos mais 
densamente povoados do mundo. Com um PIB de 170 
bilhões de dólares e um crescimento estimado  em cerca de 
6%  nos por ano nos últimos 15 anos, faz com que o país 
ganhasse destaque na sua região e  no cenário 
internacioanal  fez com que sua participação  em diversas 
organizações internacionai aumentasse, entre as quais   
qcabe citar a  Organização das Nações Unidas (ONU), 
Organização Mundial do Comércio (OMC) ,  Fundo  Mundila 
Internacional (FMI), e Organização Mundial do Comércio 
(OMS). 

 

Bangladesh e problemas de nutrição 

Com mais de 50% da população sem saber ler ou escrever, 
mostram a dura realidade de uma parcela considerável do 
povo bengali, que sofre com a agricultura de subsistência e 
com desastres naturais, causados por enchentes, que são 
comuns no território durante a época das chuvas, 
principalmente nas regiões rurais. É também devido ao 
problema da superlotação territorial e de questões 
ambientais que fazem com que a pobreza alarmante gere 
problemas relacionados a fome e a má nutrição.  O que 
mais preocupa é o quadro de desnutrição infantil , com 
cerca de dois milhões de crianças em situação de fome ou 
má alimentadas.  Quanto a obesidade, o índice de pessoas 
obesas ou com sobrepeso não  ultrapassa 2% no país.  

 

 

Bangladesh e produção de alimento 

 

Seu solo e suas condições climáticas o tornam um exporta-

dor de produtos como juta, arroz, pescados, frutas tropicais 

(principalmente manga), batata, cebola e chá por exemplo. 

Quanto ao uso ou consumo de agrotóxicos, o país   utiliza  e 

para manter a produção alta, entretanto é avisado por or-

ganizações internacionais sobre os riscos para a saúde hu-

mana.  
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