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A República Popular do Bangladesh está situada no centro-
sul da Ásia. Possui grande diversidade de flora e fauna em 
seu território, e apresenta um clima quente e úmido. É uma 
das nações mais densamente povoadas do mundo, em sua 
capital Daca vivem aproximadamente 13 milhões de pesso-
as no perímetro urbano. A maior parte da população é mul-
çumana, mas também há uma grande quantidade de pes-
soas que seguem o hinduísmo. O país registra altos índices 
de pobreza, desnutrição e mortalidade infantil. Bangladesh 
está inserido no Banco Mundial, na Comunidade Britânica, 
no Fundo Monetário Internacional (FMI), na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e na Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
 
Bangladesh e a Educação 
 
A BNCU (Bangladesh National Commission for UNESCO) 
exerce um papel de suma importância no combate ao anal-
fabetismo, por procurar construir uma sociedade com base 
no conhecimento e no crescimento da nação através da 
educação. A constituição de Bangladesh define que todas 
as crianças entre 6 e 10 anos de idade devem ter acesso à 
educação de forma gratuita. Nas escolas as matérias são 
ensinadas na língua oficial do país, porém, o inglês também 
é utilizado e ensinado. As universidades do país são dividi-
das em três categorias: Universidade Pública, Universidade 
Particular e Universidade Internacional. A Universidade de 
Daca é a mais antiga, e com o maior número de alunos ma-
triculados. 
 
Bangladesh, a inovação e a internacionalização 
 
No período de chuvas e cheias, a taxa de frequência dos 
alunos diminui consideravelmente, devido ao fato de a mai-
oria das crianças morarem em locais que ficam isolados do 
acesso à escola. Desta forma, a ONG Shidhulai Swanirvar 
Sangstha, premiada na Cúpula Mundial de Inovação em 

Educação, em Doha, no Catar, desenvolveu a iniciativa das 
escolas flutuantes, que promovem o ensino em barcos. Es-
sas escolas atendem 1.657 bangladeses que não possuem 
transporte adequado para ir às instituições. São 24 barcos-
escola, que navegam pelos rios da Baía de Bengali, são 
movidos à energia solar, e contêm computadores, bibli-
otecas e salas de aula. Algumas dessas “escolas” disponibil-
izam também cursos profissionalizantes para adultos, co-
mo nutrição, marketing, agricultura sustentável, direitos 
das mulheres e adaptação às mudanças climáticas. 
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