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Principal’s Message

 

It is indeed an immense pleasure that the Department of Political 

Science, R G Baruah College is publishing the departmental e-magazine 

PRATITEE for the year 2022. This e-magazine will be the first of its 

kind in the history of our college. I appreciate the efforts of the 

department. Such initiatives help the students to engage themselves in 

activities outside the prescribed syllabus. 

Congratulations and best wishes. 

Dr. Babita Choudhury, 

Principal, 

R G Baruah College, Guwahati. 



EDITOR’S DESK

 

The Department of Political Science, R G Baruah College has been 

publishing a wall magazine titled PRATITEE annually since 2004. But 

for the last two years due to the outbreak of Covid 19 pandemic, the wall 

magazine could not be published. To cope up with the changing times, 

the wall magazine has been published in the form of e-magazine for the 

first time in 2022. We are excited to publish the first e-magazine of our 

college.  

We sincerely thank Dr. Babita Choudhury, Principal, R G Baruah 

College for her encouragement and support for permitting us to publish 

the e-magazine. We thank Dr. Mallika Kandali (HOD) & Associate 

Professor, Dr. Deepan Das & Dr. Jintu Gohain, Assistant Professors, 

Department of Political Science, RGBC for their valuable support.  

We thank everyone who have supported us in making it a success. 
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POLITICAL IMPACT OF THE COVID 19

 

By 

Anima Ramchiary, 

BA 5th Semester(M). 

The covid 19 pandemic has impacted politics locally and globally. It has 

affected the governing and political systems of the countries causing 

suspensions of legislative activities and other political activities leading 

to a political imbalance in all the countries across the world. The 

pandemic has triggered broader debates about political issues such as the 

relative advantages of democracy and autocracy, how states respond to 

crisis, politicization of beliefs about the virus and the adequacy of 

existing framework of international cooperation. Additionally, the 

pandemic has poured in many challenges including challenges to the 

political systems. According to Freedom House Report 2022, “The 

Covid 19 pandemic has opened up gaps in the action of democracy”. 
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CHILD SOILDERS OF AFRICA 

 

By 

Halida Begum, 

BA 5th Semester (M). 

Child soilders in Africa refers to the military used children under the age 

of 18 years by the National Armed Forces or by the other armed groups 

in Africa. Typically, this classification of children serving in non-

combatant roles as well as those serving in combatant roles. In 2008, it 

was estimated that 40 percent of child soilders worldwide are the 

children from Africa. The use of child soilders in armed conflict of 

Africa is increasing faster than any other continent. Additionally, 

average age of children recruited as child soilders appears to be 

decreasing as of 2017. UN has listed that seven out of fourteen countries 

recruiting and using child soilders in state forces or armed groups in 

Africa.                                                                                                Pg 3 



YOUNG INDIA           

 

By 

Anu Sarsaria, 

BA 5th Semester (M). 

Young India was a weekly paper or journal in English started by 

Mahatma Gandhi. Through this work, he desired to popularize India’s 

demand of self-government of Swaraj. Young India was published by 

Mohandas Karamchand Gandhi from 1919 to 1931. 

Gandhi wrote various quotations in this journal that has inspired many. 

He used Young India to spread his unique ideology and thoughts 

regarding the use of non-violence in organizing movements and to urge 

readers to consider, organize and plan for India’s eventual independence 

from the Britishers. In 1933, Gandhi stated publishing weekly 

newspaper, Harijan in English. Harijan which means the untouchables. 

During that time, Gandhi also published Harijan Bandhu in Gujrati and 

Harijan Sevak in Hindi. All these papers focused on India’s and the 

world’s social and economic problems during that time.                      Pg 4 



IMPORTANCE OF POLITICAL SCIENCE 

By Jitu Kalita,  

BA 1st semester (H). 

                 The importance of political science lies in the fact that all of 

us live within political systems and we are affected by the changes in the 

global political economy. With the advent of globalization, there has 

been a concomitant rise in the interest taken by the people of the world 

in understanding the political systems of other countries. Political 

science provides us knowledge of the history of development of state 

and government. By possessing the basic knowledge of the subject help 

us to learn our lesson from the past, to better understand our present and 

encourages us to work for securing a better world in future. It is 

important in today's society to be aware of politics because the degree of 

government involvement in our everyday life has increased and as such 

a firm understanding of the processes is necessary in regards to the 

political decision-making process. The modern age, thus proclaims the 

glories of common people in the process of governance in all the nations 

of the world. 
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CHILD LABOUR , ( শিশু শ্ৰশিক) 

By Partha Pratim Sarma, 

BA 5th semester (M) 

        শিশু শ্ৰশিকৰ অৰ্ থ হৈছে শিছকোছ ো ধৰণৰ কোিত শিশুৰ শ িুক্তি শি 

ততওঁছ োকৰ িোৰীশৰক আৰু িো শিক শিকোিত িোধো শিছ়ে, ততওঁছ োকক ততওঁছ োকৰ 

তিৌশ ক হিশিক আৰু িছ োৰঞ্জ ৰ প্ৰছ়েোজ ী়েতোৰ পৰো িক্তিত কছৰ। িৈু িংখ্যক 

শিশুছে শিশিন্ন শিপিজ ক আৰু অ-শিপিজ ক কোি থক োপ তিছ  কৃশি খ্ণ্ড, গ্লোে 

কোৰখ্ো ো, কোছপ থট উছিযোগ, শপত উছিযোগ, তিচিক্স কোৰখ্ো ো, আৰু ঘৰুেো িৈো়েক 

শৈচোছপ কোি কশৰিল  িোধয ৈ়ে। এইছটো আিোৰ িিোজৰ ওপৰত এক ক ঙ্ক আৰু 

শিশুৰ শিকোি আৰু শিকোিৰ িোছি এক তিৌৈোিথয পূণ থ পশৰছেি প্ৰিো  কশৰিল  

আিোৰ িিোজৰ অিিতোৰ শিিছ়ে িছৰ্ষ্ট কৰ্ো ক়ে।লিিেক এজ ৰ জীে ৰ 

িি থছশ্ৰষ্ঠ িি়ে িুশ  গণয কৰো ৈ়ে শকন্তু িুিথোগযিিতঃ, শকেুিো  শিশুৰ িোছি এইছটো 

িঁচো  ৈ়ে শিছ়ে ততওঁছ োকৰ হিিেকো ত িুটো িূৰ পূৰণ কশৰিল  িংগ্ৰোি কছৰ। 

শিশু শ্ৰশিক প্ৰকল্প আৰু 2011 চ ৰ ত োকশপ়ে  অ ুিশৰ, িোৰতত 10.2 শ িুত শিশু 

শ্ৰশিকত শ ছ়েোক্তজত হৈ আছে, িোৰ শিতৰত 4.5 শ িুত তেোেো ী। আগছত, শিশুছে 

ততওঁছ োকৰ শপতৃ-িোতৃক কৃশিৰ প্ৰোৰ্শিক কোিছিছ  শিঁশচিল , কোটটিল , চছপোেো, 

গৰুৰ িত্ন ত োেো আশিত িৈো়ে কশৰশে । অেছিয, উছিযোগিিৈূৰ শিকোিৰ হিছত, 

শিশু শ্ৰশিকৰ িিিযো িৃক্তি পোইছে। অশত কি ি়েিৰ শিশুিক ক শিশিন্ন 

অ ুপিুি কোি থক োপৰ িোছি শ িুক্তি শি়েো ৈ়ে আৰু ততওঁছ োছক ততওঁছ োকৰ চতুৰ 

আঙুশ  িযেৈোৰ কশৰ শিপিজ ক িোিগ্ৰী হত়েোৰ কশৰিল  িোধয ৈ়ে।  
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শিশু শ্ৰশিকত চৰকাৰৰ ভূশিকা ::-- 

       শিশু শ্ৰশিক শ িূ থ ৰ তিত্ৰত চৰকোৰৰ এক অশত গুৰুত্বপূণ থ িূশিকো আছে। 

শিছৈতু আিোৰ তিিত িশৰদ্ৰতো হৈছে শিশু শ্ৰশিকৰ িখু্য কোৰণ, চৰকোছৰ আিোৰ 

িিোজৰ শ ম্ন স্তৰক তিৌশ ক িুশিধো প্ৰিো  কৰোৰ শ শ্চ়েতো শি়েো উশচত। িম্পিৰ 

িিো  শিতৰণ ৈ'ি  োছগ। িশৰদ্ৰ ত োকিক ক  যোিয শ িুক্তি শিিল  অশধক কোিৰ 

িুছিোগ িৃটষ্ট কশৰি  োশগি। িিগ্ৰ তিিৰ শিশিন্ন তিচৰকোৰী িংগঠছ  আগিোশ়ি আশৈ 

এই ত োকিক ক চোকশৰ ৰখ্োৰ িোছি িো ততওঁছ োকক স্ব-শ ছ়েোক্তজত কৰোৰ িোছি 

িৃশিিূ ক প্ৰশিিণ প্ৰিো  কশৰি  োছগ। আিোৰ িিোজৰ এই শ ম্ন স্তৰছটোছে শিিোৰ 

গুৰুত্ব িুক্তজছপোেো আৰু শিশ্বোি কৰো উশচত। চৰকোৰ আৰু তিচৰকোৰী িংগঠ ছিোছৰ 

6-14 িেৰ ি়েিৰ িকছ ো শিশুৰ িোছি িজোগতো িৃক্তি আৰু শি োিূ ী়েো শিিো আৰম্ভ 

কশৰিল  এছ  ত োকিক ৰ ওচৰল  িোি  োছগ। অশিিোেকিক ক ততওঁছ োকৰ 

িন্তো ক কোিৰ ি শ  শিিযো ়েল  পটঠ়েোিল  উৎিোশৈত কশৰি  োশগি। শিশিত 

আৰু ধ ী  োগশৰকিকছ  আগিোশ়ি আশৈিিোজৰ এই তশ্ৰণীৰ উন্নশতত অশৰৈণো 

তিোগোি পোছৰ। ততওঁছ োছক শিশু শ্ৰশিকৰ িশতকোৰক প্ৰিোেৰ শিিছ়ে িোতথো প্ৰচোৰ 

কৰো উশচত। শিিযো ়ে আৰু িৈোশিিযো ়েিিূছৈ িশৰদ্ৰ শিশুিক ৰ িোছি অশি ে 

শিিণ কোি থিচূী হ  আশৈি পোছৰ। কোি থো ়ে আৰু িযক্তিগত আৰু চৰকোৰী 

প্ৰশতষ্ঠো িিূছৈ ততওঁছ োকৰ কি থচোৰীৰ িন্তো ক শি োিূ ী়েো শিিো প্ৰিো  কশৰি 

 োছগ। 

শিশিত আৰু ধ ী  োগশৰকিকছ  আগিোশ়ি আশৈিিোজৰ এই তশ্ৰণীৰ উন্নশতত  
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অশৰৈণো তিোগোি পোছৰ। ততওঁছ োছক শিশু শ্ৰশিকৰ িশতকোৰক প্ৰিোেৰ শিিছ়ে িোতথো 

প্ৰচোৰ কৰো উশচত। শিিযো ়ে আৰু িৈোশিিযো ়েিিূছৈ িশৰদ্ৰ শিশুিক ৰ িোছি 

অশি ে শিিণ কোি থিূচী হ  আশৈি পোছৰ। কোি থো ়ে আৰু িযক্তিগত আৰু চৰকোৰী 

প্ৰশতষ্ঠো িিূছৈ ততওঁছ োকৰ কি থচোৰীৰ িন্তো ক শি োিূ ী়েো শিিো প্ৰিো  কশৰি 

 োছগ। 

শিশু শ্ৰশিক এটা অপৰাি ::-- 

 শিশু শ্ৰশিক অপৰোধ িুশ  কছঠোৰ আই  ৰ্কো স্বছত্বও, ই এশত়েোও িোৰত আৰু 

শিশ্বিযোপী আ  িৈুছতো তিিত িযোপকিোছে প্ৰচশ ত। ত োিী আৰু কুটট  ত়েোগকতথো 

িক ৰ িশৰদ্ৰতোৰ ত ৰ ত োকিক ৰ িোজত িো ে অশধকোৰ আৰু চৰকোৰী  ীশতৰ 

শিিছ়ে িজোগতোৰ অিোে আছে। শকেুিো  খ্শ  কোি থআৰু উছিযোগৰ শিশুিক  

শ্ৰশিকৰ এক িস্তী়েো উৎি, আৰু আছিো োতন্ত্ৰৰ িু ী িু শতৰ িোছি  ত়েোগকতথো িকছ  

ই়েোৰ পৰো আতঁশৰ িো়ে। তকশত়েোিো শ ম্ন উপোজথ ৰ  শৰ়েো ছিোছৰও তিৌশ ক িো ে 

অশধকোৰউছপিো কশৰি পোছৰ আৰু ততওঁছ োকৰ িন্তো ক অশতশৰি ধ  উপোজথ  

কশৰিল  পটঠ়েোি পোছৰ। এইছটো এটো প্ৰণো ীিি িিিযো িোক িৈুছতো স্তৰত 

িিিযোিিোধো  কশৰ িিোধো  কৰো প্ৰছ়েোজ । অেছিয, িৰু  'ৰো- তেোেো ীক এছ  

তিোিণৰ পৰো িুৰশিত কশৰিল , িোৰত চৰকোছৰ এক তগোট িোক্তস্ত প্ৰিো   শৰছে। 

শিছকোছ ো িযক্তিছ়ে 14 িেৰতলক কি ি়েিৰ শিশু, িো 14 ৰ পৰো 18 িেৰি়েিৰ 

শিশুক শিপিজ ক চোকশৰত শ িুক্তি শিছ়ে, ততওঁছ োকক 6 িোৈ-2 িেৰ আৰু/িো 

20,000 টকোৰ পৰো 80,000 টকোৰ শিতৰত আশৰ্ থক জশৰি ো শিৈো ৈ'ি পোছৰ। 

শিশু শ্ৰশিকৰ চৰকাৰী নীশত সিূহ ::-- 

 িোৰত চৰকোছৰ শিশু অশধকোৰ িুৰশিত কৰোৰ িোছি িৈুছতো আই  প্ৰণ়ে  কশৰশে , 

তিছ  শিশু আৰু শকছিোৰ শ্ৰশিক আই , 1986, কোৰখ্ো ো আই , 1948, খ্শ  আই , 

1952, িছণ্ডড শ্ৰশিক প্ৰণো ী শি ুশি আই , আৰু শকছিোৰ  যো়ে আই , 2000। শিশু  
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শ্ৰশিক আই  (শ শিিকৰণ আৰু শ ়েন্ত্ৰণ), 1986 অ ুিশৰ, হচধয িেৰৰ ত ৰ শিশুক 

শিপিজ ক িৃশিত শ িুক্তি শিি ত োেোশৰ। এই আই খ্ছ  স্বোস্থ্য আৰু িুৰিোৰ 

িো িণ্ডৰ ওপৰত অ ুিশত শি়েো আৰু গুৰুত্ব শি়েো চোকশৰছিোৰত কোিৰ পশৰশস্থ্শত 

শ ়েন্ত্ৰণ কৰোৰ প্ৰ়েোি কছৰ। শিশুৰ শি োিূ ী়েো আৰু িোধযতোিূ ক শিিোৰ অশধকোৰ 

আই , 2009-ত 6 ৰ পৰো 14 িেৰ ি়েিৰ িকছ ো শিশুৰ িোছি শি োিূ ী়েো আৰু 

িোধযতোিূ ক শিিো িোধযতোিূ ক কৰো হৈছে। 

সািৰশি ::- 

িশৰদ্ৰতোত আক্ৰোন্ত শিশুছৰ িৰো এখ্  ৰোষ্ট্ৰই উন্নশত কশৰি ত োেোছৰ। এই িশৰদ্ৰ 

শিশুিক ক এক স্বোস্থ্যকৰ আৰু অ কূু  পশৰছেি প্ৰিো  তটো শৈ শ়ে শি কৰোছটো 

িিোজ আৰু চৰকোৰৰ িোিূশৈক িোশ়েত্ব ৈ'ি  োছগ, শি ততওঁছ োকক ততওঁছ োকৰ 

িৈজোত িোিৰ্ থয আৰু ততওঁছ োকৰ িিতো কোি থকৰীিোছে শিকশিত কৰোত িৈো়ে 

কশৰি। 

তথ্যৰ অশিকাৰ (RTI) 

By Hirok J Saikia, 

BA 5TH semester (M) 

RTI ৰ অৰ্ থ হৈছে তৰ্যৰ অশধকোৰ । তৰ্যৰ অশধকোৰ িোৰতী়ে িংশিধো ৰ ১৯(১) 

অ ুছেিৰ এটো অংি। অ ুছেি ১৯(১)ত তকোেো হৈছে তি প্ৰশতজ   োগশৰকৰ িোক 

আৰু িত প্ৰকোিৰ স্বোধী তো আছে। ১৯৭৬ চ ৰ আৰম্ভশণছত, উচ্চতি  যো়েো ়েৰ 

ওচৰত তগোচৰ শি়েো হৈশে  তি,  ত োকিকছ  ততওঁছ োছক  জ োল ছক কৰ্ো ক'ি িো 

প্ৰকোি কশৰি ত োেোছৰ। তিছ়েছৈ, উচ্চতি  যো়েো ছ়ে ১৯  ং অ ুছেিত তৰ্যৰ 

অশধকোৰ অন্তিুথি কৰো হৈশে  । এছকটো তিত্ৰছত, উচ্চতি  যো়েো ছ়ে  গছত ক়ে 

তি িোৰত এখ্  গণতন্ত্ৰ। ই়েোত জ িোধোৰছণ হৈছে িছি থোে । 

  ঐশতহাশসক পটভূশি :- 

তিশত়েো ১৯৪৮ চ ত িো ে অশধকোৰৰ িোি থজ ী  তঘোিণো গ্ৰৈণ কৰো হৈশে  ততশত়েো  
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তৰ্যৰ অশধকোছৰ িিতো  োি কশৰশে  শিছকোছ ো িোধযিৰ জশৰ়েছত আৰু িীিো 

শ শি থছিছি িকছ োছক শিচৰো, প্ৰোি কৰো, তৰ্য আৰু ধোৰণো শিচৰোৰ অশধকোৰ প্ৰিো  

কশৰশে । অিোিশৰক আৰু ৰোজল শতক অশধকোৰৰ ওপৰত আন্তজথো শতক চুক্তি 

১৯৬৬-ত তকোেো হৈছে তি িকছ োছৰ িত প্ৰকোিৰ স্বোধী তো, িকছ ো ধৰণৰ তৰ্য 

আৰু ধোৰণো। শিচৰো আৰু প্ৰিো  কৰোৰ স্বোধী তো ৰ্োশকি। 

   তথ্যৰ অশিকাৰ ককনন দনৰ ব্যৱহাৰ কশৰব্ ::-- 

শৈন্দী আৰু ইংৰোজীত িম্পূণ থ আই কি থচোৰী শিিোগৰ তেিেোইটত উপ ব্ধ। তকন্দ্ৰী়ে 

চৰকোৰৰ শিিোগছিোৰৰ িোছি, তকোছ ো শ শিথষ্ট প্ৰপত্ৰ  োই। অেছিয, িৈুছতো ৰোজয, 

শকেুিো  িন্ত্ৰো ়ে আৰু শিিোছগ RTI ৰ িোছি আছিি ৰ আশৈথ শ ধ থোৰণ কশৰছে, 

আছিি  কশৰি িোছি। ই়েোৰ ওপৰত শিতং িোছে জোশ িল  িংশিষ্ট ৰোজযৰ 

শ ়েিছিোৰ প়িোছটো িৰকোৰ। 

   আইনৰ উনেিয সিূহ :-- 

১।  োগশৰকিক ক িক্তিিো ী কশৰিল , 

২। স্বেতো আৰু িো়েিিতো িৃক্তি কৰো, 

৩। িু ীশত শ ়েন্ত্ৰণ কশৰিল  আৰু 

৪। গণতোশন্ত্ৰক প্ৰক্তক্ৰ়েোত িো ুৈৰ অংিগ্ৰৈণ িৃক্তি কৰো। 

তথ্য আইন গ্ৰহিৰ কাৰিসিূহ 

তৰ্য আই  গ্ৰৈণৰ িোছি িো়েিি কোৰকছিোৰ শ ম্নশ শখ্ত ধৰণৰ 

১। িু ীশত আৰু তকছ ংকোৰী, 

২। আন্তজথো শতক চোপ আৰু িক্তক্ৰ়েতো আৰু শ কী 

৩।  আধুশ কীকৰণ আৰু তৰ্য িিোজ 
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  গুৰুত্ব 

তৰ্যৰ অশধকোৰক অংিগ্ৰৈণকোৰী গণতন্ত্ৰ িক্তিিো ী কৰো আৰু জ ছকক্তন্দ্ৰক 

িোি ৰ িচূ োৰ িূ  চোশিকোটঠ শৈচোছপ তিখ্ো হগছে। অপ্ৰছ়েোজ ী়ে তগোপ ী়েতো 

আতঁৰোই ৰোজৈুেো কতৃথপিৰ দ্বোৰো শিিোন্ত ত োেো উন্নত কছৰ। 

সািৰশি :- 

শিল্লী উচ্চ  যো়েো ছ়ে  িয কৰো অ ুিশৰ আৰটটআই আই ৰ অপিযেৈোৰৰ িটঠক 

তিোকোশি ো কশৰি  োশগি; অ যৰ্ো ৰোইছজ এই "ৰ'ি আই "ৰ ওপৰত শিশ্বোি আৰু 

আস্থ্ো তৈৰুেোি। 

 

Moments of Departmental wall magazine 

inauguration of previous years. 
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