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ভারলের উত্তর-পূব্ব ত্রদ্লকর রাজয ত্রিপুরা, অলন্কত্রদ্ন্ রাজন্যিাত্রসে ত্রিে। ব্েবমান্ ব্াাংোলদ্লির অলন্কাাংলিই ত্রিপুরা 
রালজযর সীমান্া ত্রব্সৃ্তে ত্রিে। চন্দ্রব্াংিীয় মাত্রন্কয উপাত্রধ প্রাপ্ত রাজারাই উত্তরাত্রধকার সূলি এখালন্ রাজয িাসন্ কলর 
গেলিন্। “রাজমাো” গ্রলে রাজব্াংলির কীত্রেব কাত্রহত্রন্ ব্ত্রণবে  হলয়লি। এই গ্রলের ত্রব্ব্রণ গথলক আমরা মহারাজা ব্ীরচন্দ্র 
মাত্রণলকযর পূব্বব্েবী রাজালদ্র ত্রিক্ষাত্রব্স্তার সম্পলকব গকান্ পত্ররচয় পাই ন্া। রাজপত্ররব্ালরর ত্রিক্ষা ব্যব্স্থার ত্রব্ব্রণ থাকলেও 
সাধারণ প্রজালদ্র জন্য প্রব্ত্রেবে ত্রিক্ষার প্রলচষ্টা গেমন্  গদ্খা যায় ন্া। এই প্রসলে সমালোচক ব্লেলিন্- “মাত্রন্কয 
ব্াংলির সূচন্া কাে গথলক ঊন্ত্রব্াংি িেলকর ৬ – ১০ অব্দ পযবন্ত ত্রিপুরা রালজযর সাধারণ প্রজালদ্র ত্রব্দ্যা ত্রিক্ষার জন্য 
গকান্ প্রকার প্রত্রেষ্ঠান্ ত্রিে এরূপ সাক্ষয রাজমাো ব্া অন্যান্য আকর  গ্রোত্রদ্লে পাওয়া যায় ন্া। ধারণা করা গযলে 
পালর গয গযলহেু রাজকীয় প্রিাসন্ ব্ােক ব্াত্রেকালদ্র ত্রিক্ষার দ্াত্রয়ত্ব ব্হন্ করে ন্া। গসজন্যই ত্রিক্ষার জন্য গকান্ 
প্রত্রেষ্ঠান্ েল়ে উলঠত্রন্।”১  
প্রথমত্রদ্লক ত্রিপুরার রাজারা ব্াইলর গথলক গোক আত্রন্লয়  প্রিাসত্রন্ক কাজ কলরলিন্। সমালোচক ব্লেলিন্ -“এভালব্ 
ত্রব্শ্বসলদ্র ত্রদ্লয় প্রিাসলন্র গেখাপ়োর কাজ চলে গযে ব্লে রালজযর ত্রন্জস্ব কমবচারী ব্াত্রহন্ী তেত্রর করার গকান্ উলদ্যাে 
ত্রিপুরার রাজােণ গন্ন্ত্রন্। গমাহরীর কাজ করলে গয সামান্য গেখাপ়ো জান্া দ্রকার হয় োর জন্য ত্রব্দ্যােয় স্থাপন্ 
কলর প্রজালদ্র ত্রিত্রক্ষে কলর রাজকালযবর উপলযােী কলর গোোর প্রলচষ্টাও োরা কলরন্ত্রন্।”২ রাজধান্ী পত্ররব্েবন্সহ 
রাজালদ্র ত্রব্ত্রভন্ন পত্ররব্েবন্ এর মলধযও ত্রিক্ষাব্যব্স্থার হাে একই গথলক যায়। ত্রিক্ষাব্যব্স্থা আেরেো িহর গকত্রন্দ্রক 
ত্রিে োলে রালজযর অন্যান্য অাংলির মানু্লষর গকান্ গযাে ত্রিে ন্া। রাজপত্ররব্ালরর সদ্সযলদ্র জন্য েৃহত্রিক্ষক গরলখ 
পাঠদ্ালন্র ব্যব্স্থা করা হলয়ত্রিে। মহারাজা কৃষ্ণত্রকলিার মাত্রন্লকযর আমলে  ত্রিপুরায় প্রথম পাঠিাো চােু হয়-“কৃষ্ণ 
ত্রকলিার মাত্রন্লকযর রাজলত্বর গিষালধব পুরােন্ আেরেোয় রাজব্াংিীয় পুরুষ এব্াং ত্রব্শ্বস্ত অত্রভজাে কমবচারীলদ্র 
সন্তান্লদ্র জন্য চােু পাঠিাোয় ইাংলরত্রজ প়োলিান্ার সূিপাে হলয় ত্রেলয়ত্রিে।”৩ ত্রকন্তু ত্রব্ত্রভন্ন সমসযার মধয ত্রদ্লয়ও 
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ত্রব্দ্যােয়ত্রি চােু ত্রিে। মহারাজা ব্ীরচন্দ্র মাত্রণলকযর ত্রসাংহাসলন্ আলরাহলণর পর ত্রেত্রন্ উপেত্রি কলরন্ রালজযর ত্রিক্ষা 
প্রসালরর জন্য। 
 
 ব্ীরচন্দ্র মাত্রণলকযর আমলে ত্রিপুরার ত্রিক্ষা ব্যব্স্থা : 
মহারাজা ব্ীরচন্দ্র মাত্রন্কয ত্রিপুরার ত্রিক্ষা ব্যব্স্থার অলন্কিাই পত্ররব্েবন্ কলরন্। ড. ন্ত্রেন্ীরঞ্জন্ ভট্টাচাযবয ব্লেলিন্ 
- “মহারাজ ব্ীরচন্দ্র মাত্রন্কয এই প্রথম রাজযব্াত্রসর ত্রিক্ষার দ্াত্রয়ত্ব সরকাত্ররভালব্ গ্রহণ কলরন্।”৪ 
 ১৮৭১  সালে েৎকােীন্ ভারলের েভন্বর গজন্ালরে েডব গমলয়া এ ডত্রিউ ত্রব্ পাওয়ারলক রাজনন্ত্রেক প্রত্রেত্রন্ত্রধ 
ত্রহলসলব্  ত্রিপুরালে পাঠান্। পাওয়ার এর সহলযাত্রেোয় ব্ীরচন্দ্র মাত্রন্কয ত্রিপুরার আভযন্তরীণ সাংস্কালরর কাজ শুরু কলরন্। 
১৮৭২ সালে তকোিহলর একত্রি ত্রব্দ্যােয় প্রত্রেত্রষ্ঠে হয়। ১৮৯০ সাে গথলকই গিলে ও গমলয় উভলয়র জন্য প্রাথত্রমক 
পযবালয়র ত্রিক্ষার সূিপাে ঘলি। ১৮৯০ সালের ১৫ই ত্রডলসম্বরত্রিপুরার প্রথম উচ্চত্রব্দ্যােয় রূলপ আেরেো সরকাত্রর 
ইাংলরত্রজ ত্রব্দ্যােয় ন্ামক ত্রিক্ষাপ্রত্রেষ্ঠান্ এর সূচন্া ঘলি। ১৯০৪ ত্রিস্টালব্দ একুলি গেব্রুয়াত্রর গথলক এই ত্রিক্ষা প্রত্রেষ্ঠান্ত্রি 
উমাকান্ত একালডত্রম ন্ালম পত্ররত্রচত্রে োভ কলর। জন্সাংখযার ত্রন্ত্ররলখ গদ্খলে গেলে এই প্রয়াস সামান্য ত্রিে। সমালোচক 
ব্লেলিন্- “উত্রন্ি িেলকর গিষ ত্রদ্লক প্রকাত্রিে ব্েীয় প্রিাসত্রন্ক ত্রব্ব্রণ গুত্রেলে ত্রিপুরা রালজযর ত্রিক্ষার েত্রের শ্ললথর 
কারণ ত্রহসালব্ অনু্পযুক্ত স্থালন্ সু্কে ত্রন্মবাণ ব্া স্থাপন্, উপযুক্তপত্ররদ্িবন্ ও েদ্ারককারীর অভাব্, ত্রিক্ষকলদ্র সময় মলো 
গব্েন্ প্রদ্ালন্র অত্রন্শ্চয়ো, জন্েণলক  আত্রথবক সাহাযয প্রদ্ান্  ন্া করা প্রভৃত্রের কথা উলেখ থাকলেও রাজয সরকার 
ত্রিক্ষায় উৎসাহ প্রদ্ান্ করার উলেলিয কী কী ব্যব্স্থা ত্রন্লয়ত্রিলো োর গকালন্া উলেখ  ত্রব্লিষ গন্ই।”৫ 
 
গসই সময়  িহরাঞ্চলে ত্রিক্ষার সুত্রব্ধাগুলো ত্রিে। গ্রামাঞ্চে,  ত্রব্লিষ কলর পাহাত্র়ে জন্পদ্গুলোলে ত্রিক্ষার গকান্ ব্যব্স্থা 
ত্রিে ন্া।নদ্ন্ত্রিন্ জীব্ন্  চচবার জন্য প্রলয়াজন্ীয় ত্রিক্ষািুকু পাহা়েী জন্পলদ্ গদ্খা যায়ত্রন্। পািাপাত্রি ককব্রক ভাষার 
উন্নত্রেও গেমন্ ঘলিত্রন্। ত্রকন্তু সমলয়র অগ্রেত্রের সালথ সালথ ত্রিপুরার সামত্রগ্রক ত্রিক্ষার রূপলরখাত্রি ত্রকিুিা পাল্টালে 
থালক। োই গদ্খা যায় ত্রিপুরার পরব্েবী মহারাজারা ত্রব্দ্যােয় প্রত্রেষ্ঠা আগ্রহ প্রকাি কলরলিন্ । ১৮৮০ - ১৮৮১  সালে 
Bengali Administration Report - এ ব্ো হলয়ত্রিে - “of the 700 pupis, 30 are the sons of thakurs 
52 Tipperans 232 manipuris and the remainder (3882) Bengali, Hindus and Mussalmans of 57 
girls attending schools, there are tipperans and 54 manipuris.” 
 
ব্ীরচলন্দ্রর আমলে ত্রিক্ষা ব্যব্স্থার ত্রেন্ত্রি ত্রদ্ক েক্ষয করা যায় -  
১)  ত্রেত্রন্ ত্রিক্ষার গক্ষলি পক্ষপােদু্ষ্ট ত্রিলেন্ ন্া। রাজ পত্ররব্ালরর সদ্সযরাসহ রাজকমবচারীলদ্র সন্তান্রা সাধারণ 
ব্লেবর  গিলে গমলয়লদ্র মে একই ত্রিক্ষা োভ করলো। 
২) ত্রিক্ষার গক্ষলি ত্রেত্রন্ জাত্রে-ধমব-ব্লণবর গকান্ গভদ্ালভদ্ মান্লেন্ ন্া। 
৩)  ন্ারী ত্রিক্ষার প্রসালরর জন্য ত্রেত্রন্ গচষ্টা কলর গেলিন্। রাজ অন্তঃপুলরর ন্ারীলদ্র পািাপাত্রি ত্রেত্রন্  গমলয়লদ্র ত্রিক্ষার 
গক্ষলি ত্রব্লিষ ন্জর গদ্ন্। 
 
 ত্রিক্ষার প্রসার ও মান্ উন্নয়লন্র জন্য ত্রেত্রন্ কলয়কত্রি ত্রসদ্ধান্ত ত্রন্লয়ত্রিলেন্ যা ত্রিপুরার ত্রিক্ষা ব্যব্স্থায়  যলথষ্ট 
সেেো ত্রন্লয় আলস।  
১) ত্রিক্ষকলদ্র গব্েন্ স্বল্পো,  ত্রব্দ্যােয়  চাোলন্ার পত্ররকাঠালমার ত্রব্েেো দূ্র করার জন্য ব্যব্স্থা গ্রহণ। 
২) রালজযর ত্রব্ত্রভন্ন ত্রব্দ্যােলয় প্রাথত্রমক ত্রিক্ষা দ্ালন্র উলেলিয ত্রিক্ষকলদ্র এ ব্িলরর জন্য প্রত্রিক্ষলণর ব্যব্স্থা করা। 
৩)  ন্েুন্ হালব্েীলে  ত্রিক্ষকলদ্র প্রত্রিক্ষলণর জন্য একজন্ পত্রিে ত্রন্যুক্ত করা হলয়লি।  
৪)  প্রত্রিক্ষণপ্রাপ্ত ত্রিক্ষকলদ্র অত্রেত্ররক্ত গব্েন্ ধাযব করা হলয়লি।  
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৫) ১৩০৮ ত্রিপুরালব্দ প্রকাত্রিে একত্রি ত্রিক্ষা সম্বন্ধীয় আইলন্ প্রত্রিক্ষণপ্রাপ্ত ত্রিক্ষকলদ্র গব্েন্ বৃ্ত্রদ্ধর কথা ব্ো হলয়লি। 
 মহারাজা ব্ীরচন্দ্র মাত্রণলকযর আমলে ন্েুন্ উচ্চ ত্রব্দ্যােয়, একত্রি ব্াত্রেকা ত্রব্দ্যােয়, ত্রকিু প্রাথত্রমক 
ত্রব্দ্যােয়, একত্রি গিাে গখাো হলয়ত্রিে।কােীপ্রসন্ন গসন্গুপ্ত পঞ্চ মাত্রন্কয গ্রলে ব্লেলিন্- “েৎকালোত্রচে  ত্রন্য়লম মহারাজা 
ব্াাংো ও উদু্ব ভাষায় বু্যৎপত্রত্ত োভ কলরত্রিলেন্, সাংসৃ্কে ও ইাংলরত্রজ ভাষায় ও কথত্রঞ্চে অত্রধকার ত্রিে। ত্রেত্রন্ মত্রন্পুরী, 
ত্রিপুরা এব্াং উদূ্ব ভাষায় মােৃভাষার  ন্যায় অন্ায়ালস আোপাত্রদ্ কত্ররলে পাত্ররলেন্।”৭   
 
রাধাত্রকলিার মাত্রন্লকযর আমলে ত্রিক্ষা ব্যব্স্থা -  
ব্ীরচন্দ্র মাত্রণলকযর পর োর গযােয উত্তরাত্রধকারী রাধা ত্রকলিার মাত্রন্কয ত্রিপুরার ত্রসাংহাসলন্ ব্লসন্। ত্রপোর মলো ত্রেত্রন্ও 
রালজযর ত্রিক্ষা ত্রব্স্তালরর গক্ষলি মলন্ালযােী হন্। ত্রব্লিষ কলর উচ্চত্রিক্ষার গক্ষলি। এজন্য ত্রেত্রন্ ১৯০১  সালে আেরেোর 
উমাকান্ত একালডত্রম প্রােলন্ একত্রি ত্রিেীয় গগ্রলডর কলেজ স্থাপন্ কলরন্। কলেজত্রির ন্ামকরণ করা হয় আেরেো 
কলেজ। এত্রি সমূ্পণব অনব্েত্রন্ক ত্রিে। ত্রব্দ্যােলয়র পুলরািা খরচই রাজার গকাষাোর গথলক আসলো, এিা়ো মহাত্রব্দ্যােয় 
এর ২জন্ িািলক রাজ সরকার গথলক বৃ্ত্রত্ত গদ্ওয়া হলো। এিা়ো মহাত্রব্দ্যােলয়র িািলদ্র জন্য আব্াত্রসক েৃলহর ব্যব্স্থাও 
ত্রিে। ১৩১৩ ত্রিপুরালব্দর ২৮লি কাত্রেবক ত্রিপুরা রাজ সরকালরর এক ত্রব্ব্রণ গথলক জান্া যায় ২৬ গি  কাত্রেবক এক 
অত্রিকালে মহাত্রব্দ্যােয়লয়র সব্ত্রকিু পুল়ে িাই হলয় যায়। েৎকােীন্ কেকাো ত্রব্শ্বত্রব্দ্যােলয়র ত্রকিু ত্রন্য়ম  কানু্ন্ পূরণ 
করলে ন্া পারায় এই মহাত্রব্দ্যােয় ব্ন্ধ হলয় যায়। রাধাত্রকলিার মাত্রন্কয কুত্রমোর ত্রভলটাত্ররয়া কলেলজর জন্য অথব ব্রাে 
কলরলিন্ ।  মহারাজা রাধাত্রকলিার মাত্রন্কয ত্রিক্ষালক ত্রব্ক্রয় ব্া িািলদ্র গথলক িাকা ন্া গন্ওয়ার পলক্ষ ত্রিলেন্। এ 
প্রসলে সমালোচক ব্লেলিন্ -“Radha Kishor at the very beginning of the present century, i.e. in 
1901, Started a free college at Agartala to give higher education to whose ever was  fit to 
receive it, and when being alarmed by the prospects,  then British dominated Calcutta 
University insisted on a fee being levied, the Maharaja decided to abolish the college rather 
than ‘sell’  education against the hoary  traditions of India and his is dynasty.”৮ ত্রব্ত্রভন্ন রাজনন্ত্রেক 
ষ়েযলের েলে ১৯০৪  সালে আেস্ট-লসলেম্বর মালস আেরেো কলেজ এলকব্ালর ব্ন্ধ হলয় যায় ।  এত্রি এলকব্ালর 
অনব্েত্রন্ক  ত্রিে ব্লে দ্ত্ররদ্র ত্রিক্ষাথবীলদ্র পাঠচচবায় সুত্রব্ধা হলয়ত্রিে ।  
 
মহারাজা ব্ীরচন্দ্র এর আমলে ত্রিক্ষা ব্যব্স্থা -  
 মহারাজা ব্ীরচন্দ্র মাত্রন্কযলক  যথাথবভালব্ই ত্রিপুরার আধুত্রন্ক রূপকার ব্ো হয়। ত্রিপুরা রালজযর িাসলন্র সব্ 
ত্রদ্লকই ত্রেত্রন্  োাঁর কৃত্রেলত্বর পত্ররচয় ত্রদ্লয়লিন্। পূব্বব্েবী রাজালদ্র রাজকীয় তব্ত্রিষ্টয  ত্রেত্রন্ উত্তরাত্রধকারসূলি 
গপলয়লিন্। এিা়ো গদ্ি ও ত্রব্লদ্ি ভ্রমণ কলর ত্রিক্ষার আধুত্রন্কো ও ত্রব্স্তার কীভালব্ করলে হয় ো বু্লেত্রিলেন্। ১৯৩৭ 
ত্রি: ৭ ই গম ত্রেত্রন্ “ত্রব্দ্যাপত্তন্” ন্ালম একত্রি পত্ররকল্পন্া গ্রহণ কলরন্। এই পত্ররকল্পন্ায় একত্রি কলেজ স্থাপলন্র কথা 
ব্ো হয় এব্াং এই কলেলজর ন্কিা মহারাজা ত্রন্লজই কলরত্রিলেন্। এই প্রসলে সমালোচক ব্লেলিন্-“ত্রেত্রন্ (মহারাজা 
ব্ীর ত্রব্ক্রম) ত্রব্দ্যাপত্তন্ ন্ালম একত্রি পত্ররকল্পন্ার মাধযলম আেরেোয় একত্রি গ্রামীণ ত্রব্শ্বত্রব্দ্যােয় স্থাপলন্র উলদ্যাে 
ত্রন্লয়ত্রিলেন্। ত্রেত্রন্ ত্রব্দ্যাপত্তলন্র পত্ররকল্পন্া অনু্যায়ী ত্রিপুরায় এমন্ একত্রি গ্রামীণ ত্রব্শ্বত্রব্দ্যােয় স্থাপন্ করলে গচলয়ত্রিলেন্ 
যার অধীলন্ থাকলব্ সাধারণ ত্রডগ্রী কলেজ, গমত্রডলকে কলেজ, কৃত্রষ, চারুকো ও ইত্রঞ্জত্রন্য়াত্ররাং কলেজ। এর জন্য 
আেরেো িহলরর পূব্বপ্রালন্ত কলেজত্রিোয় জত্রমও ত্রন্ত্রদ্বষ্ট করা হয়। ত্রকন্তু ব্ীর ত্রব্ক্রম ত্রকলিার মাত্রন্কয োর জীত্রব্ে 
কালে এই পত্ররকল্পন্ালক ব্াস্তব্াত্রয়ে কলর গযলে পালরন্ত্রন্। োর মৃেুযর পর এই পত্ররকল্পন্ার আাংত্রিক রূপদ্ান্ করা হয় 
মহারাজা ব্ীর ত্রব্ক্রম কলেজ প্রত্রেষ্ঠার মাধযলম।”৯ 
শুধুমাি মহাত্রব্দ্যােয় ন্য় , ত্রব্দ্যাপত্তন্ পত্ররকল্পন্ায় যুক্ত হলয়ত্রিে- ইাংলরত্রজ ত্রব্দ্যােয়, কাত্ররেত্রর ত্রব্দ্যােয়, সাংেীে ও নৃ্লেযর 
মহাত্রব্দ্যােয়, অাংকন্ ও স্থাপলেযর মহাত্রব্দ্যােয়, গমত্রডলকে ত্রব্দ্যােয়, একত্রি সাধারণ পাঠাোর। ১৯৩৭ ত্রি ৭ই গম 
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ব্ীরত্রব্ক্রম কলেলজর কাজ শুরু হয়।  অধযাপক শ্রী সুত্রচন্তয ভট্টাচাযবয ব্লেলিন্- “ত্রব্লিষজ্ঞলদ্র মলে, এই মহাত্রব্দ্যােয়ত্রি 
েঠন্নিেী প্রাচয ও প্রেীলচযর স্থাপেয ত্রিলল্পর এক অন্যেম ত্রন্দ্িবন্। এর েুেন্া চলে শুধু ত্রব্কান্ীর এর ত্রব্খযাে 
রাজপ্রাসালদ্র ত্রিল্পরীত্রের সলে।”১০       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মহারাজা ব্ীরত্রব্ক্রম কলেজ এর মান্ত্রচি 
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রাজন্য আমলের ন্ারী ত্রিক্ষা - 
মহারাজা ব্ীরচন্দ্র মাত্রণলকযর আমে গথলকই রাজ অন্তপুলরর ন্ারীলদ্র ত্রিক্ষার গক্ষলি মলন্ালযাে গদ্ওয়া হয়। এই প্রসলে 
ন্ব্িীপচন্দ্র গদ্ব্ব্মবন্ ব্লেলিন্, “মহারাজ আশ্চযব উৎসাহিীেোয় এব্াং উেীপন্ায় গসই যুলের গঘার রক্ষণিীে পত্ররব্েবন্-
ত্রব্লরাধী সমালজর মলধয থাকা সলেও ন্েুন্ ত্রিক্ষা সভযোর ত্রদ্লক উনু্মখ হইয়া উত্রঠয়াত্রিে। ব্স্তুে োহার ব্যত্রক্তলত্বর প্রভালব্ 
এমন্ একিা ত্রকিু পত্ররব্েবন্ মূেক ত্রিে গয োহা প্রত্রেলরাধ করা িক্তই হইে।”১১ ১৯২৩ - ১৯৪২ সালের প্রিাসত্রন্ক 
ত্রব্ব্রণ সমূহ গথলক জান্া যায় গয গসই সমলয় রাজ অন্তপুলরর ন্ারীলদ্র ত্রিক্ষার জন্য মত্রহো ত্রিক্ষক ত্রন্যুক্ত করা 
হলয়ত্রিে। রাধা ত্রকলিার মাত্রন্লকযর রাজত্বকালেও রালজয ন্ারী ত্রিক্ষার ত্রব্স্তার ঘলি ।  ১৮৯০ - ৯১ ত্রি মহারাত্রন্ 
েুেসীব্েী  রাজব্াত্র়েলেই গমলয়লদ্র ত্রিক্ষার ব্যব্স্থা কলরন্। োর ন্াম অনু্সালরই পলর েুেসীব্েী ব্াত্রেকা ত্রব্দ্যােয় 
স্থাত্রপে হয়।   

                              মহারাত্রন্ েুেসীব্েী ব্াত্রেকা ত্রব্দ্যােয় 
 
১৮৯৪ ত্রিঃ গদ্ওয়ান্ ত্রব্জয়কুমার গসন্ এর ন্াম অনু্সালর ত্রব্জয়কুমার ব্াত্রেকা ত্রব্দ্যােয় স্থাত্রপে হয়। এিা়োও রালজযর 
ত্রব্ত্রভন্ন এোকায় ত্রকিু ত্রকিু ব্াত্রেকা ত্রব্দ্যােলয় গমলয়লদ্র পঠন্ পাঠলন্র ব্যব্স্থা করা হয়। ১৯২৭ সালে ত্রিপুরায় 
ত্রহেসাত্রধন্ী সভা প্রত্রেত্রষ্ঠে হয়। এই সভার কমবকেবারাও ত্রিপুরার ন্ারী ত্রিক্ষার ত্রব্স্তালর সাহাযয কলরত্রিলেন্। ১৮৮৩ 
ত্রিঃ  ত্রিপুরা রাজয ও ত্রিপুরা গজোর  ত্রিক্ষা ত্রব্স্তালর জন্য “ত্রিপুরা অন্তঃপুর স্ত্রীত্রিক্ষা সভা” েত্রঠে হয়। এক প্রান্তীয় রালজয 
ঊন্ত্রব্াংি িোব্দীর গিষ ত্রদ্ক গথলক রাজালদ্র পৃষ্ঠলপাষকোয় ত্রিপুরায় স্ত্রী ত্রিক্ষা ত্রব্স্তালরর সূচন্া হয়। ত্রিপুরা রালজযর 
প্রিাসত্রন্ক ত্রব্ব্রণগুলো গথলক রাজন্য আমলে প্রত্রেত্রষ্ঠে ত্রব্ত্রভন্ন ব্াত্রেকা ত্রব্দ্যােয় ও োর িািী সাংখযার একত্রি িক েুলে 
ধরা হে – 
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উন্ত্রব্াংি িোব্দীর গিষভালে গথলক ভারেব্লষবর স্বাধীন্ো প্রাত্রপ্তর পযবন্ত সাধারণ জন্েলণর মলধয ত্রিক্ষা গচেন্া ত্রব্সৃ্তে 
করার উলেলিয রাজারা ত্রব্লিষ ভূত্রমকা ত্রন্লয়ত্রিলেন্। প্রচত্রেে সাধারণ পযবালয়র ত্রিক্ষার পািাপাত্রি অন্যান্য ধরলন্র গযমন্- 
কাত্ররেত্রর ত্রিক্ষা, কৃত্রষ সাংক্রান্ত ত্রিক্ষা, সাংসৃ্কে ত্রিক্ষা, মাদ্রাসা ত্রিক্ষা, সাজাপ্রাপ্ত কলয়ত্রদ্লদ্র জন্য ত্রিক্ষার ব্যব্স্থা করা হয়। 
ভারেব্লষবর সালথ গযােদ্ালন্র পর ত্রিপুরালে ভারে সরকার পত্ররচাত্রেে ত্রিক্ষাব্যব্স্থার আদ্লেই োর 
কাঠালমা  ব্দ্োয়। রাজন্য আমে গথলক ত্রিক্ষা ব্যব্স্থার গয সূচন্া হয় ো ব্েবমালন্ ত্রব্ত্রভন্ন রাজয সরকালরর প্রলচষ্টায় 
গব্ল়েই চলেলি। এই প্রসলে সমালোচক ব্লেলিন্- “ত্রিক্ষার প্রত্রে ত্রিপুরালে রাজন্যিত্রক্তর গয েীব্র আগ্রহ ও প্রয়াস ত্রিে, 
ন্ান্া ঘাে-প্রত্রেঘাে থাকা সলেও গসিা সাধারণ ত্রিক্ষা গক্ষলি িত্র়েলয় অন্যান্য ব্াস্তলব্াত্রচে উন্নয়ন্মুখী ত্রিক্ষা ও কলমবর 
ত্রদ্লক ধাত্রব্ে হলয়ত্রিে।”১৩ 
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