
কনে�বল �মন িসেলবাস ২০২২, WBP Constable Main
Syllabus 2022

WBP Constable Main Syllabus 2022: ২৮ মাচ� �থেক �িতিট �জলায় �� হেত চেলেছ PMT ও PET পরী�া। PMT ও

PET পরী�া চলেব আগামী ২৫ এি�ল পয��। PMT ও PET পরী�া পাশ করেলই চাকির�াথ�ীরা �� করেব WBP

Constable Main পরী�ার ��িত। তেব অেনেকই এখন �থেকই Constable Main পরী�ার ��িত �� কের িদেয়েছন।

কনে�বল �মন পরী�ার ��িত �� করার আেগ �মন পরী�ার িসেলবাস, ন�র িবভাজন, �ে�র ধরন সহ একািধক িবষেয় �জেন

রাখা অত�� জ�রী। কারণ পরী�ায় পাশ করার জ� এেলােমেলা ��িত িনেল চলেব না, পাস করার জ� দরকার সিঠক ��িত।

WBP Constable Main Syllabus 2022

West Bengal Police Constable Main Syllabus

Exam Name WBP Constable Main

Board WBPRB

Full Marks 85

No. of Questions 85
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Question Type MCQ

Exam Date update soon

কনে�বল �মন িসেলবাস ২০২২

Edit

WBP কনে�বল �মন িসেলবাস

Subject Marks

General awareness & General Knowledge 25

English 25

Arithmetic (10th standard) 20

Reasoning 15

পি�মব� পুিলেশর কনে�বল �মন পরী�ায় �মাট চারিট িবষয় �থেক �� থাকেব। �স�িল হল- �জনােরল অ�াওয়ারেনস ও

�জনােরল নেলজ, ইংেরিজ, গিণত ও িরজিনং।

িবগত বছেরর Question Pattern অ�যায়ী �কান �কান টিপক �থেক �� আসেব, তা নীেচ �দওয়া হেলা। এইসব িবষয়�িল

�থেক কনে�বল �মন পরী�ার ৯০ শতাংশ �� কমন আসার স�াবনা রেয়েছ। তাই িনেচর আেলাচ� টিপক �িল ��ে�র সােথ

পড়েল কনে�বল �মন পরী�া পাস করা খুব সহজ হেব।

WBP Constable Main Full Syllabus

General awareness & General Knowledge 25 Marks
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��ািটক িজেকঃ উ�তম, দীঘ�তম, বৃহ�ম, �ু�তম সং�া� ���পূণ� �ে�া�র, িবিভ� �দেশর রাজধানীর নাম, িবিভ� �দেশর জাতীয় �তীক,

ভারেতর িবিভ� রােজ�র রাজধানী, নদীতীরবত�ী শহর, িবিভ� �দেশর মু�ার নাম, িবিভ� �দেশর সীমােরখা, িবিভ� অভয়ারেণ�র অব�ান, িবিভ�

রােজ�র নৃত�, িবিভ� �ােনর নাম ও উপনাম, �� ও রচিয়তা, সািহিত�ক ও ছ�নাম, িবিভ� িবষেয়র জনক, িবিভ� গেবষণাগার, িবিভ� িবষয়
সং�া� িবদ�া, িবিভ� সদর দ�র, িবিভ� বাদ�যে�র সােথ যু� ব�ি�, িবিভ� নৃেত�র সােথ যু� ব�ি�, িবিভ� চির� ও তােদর ��ার নাম,

���পূণ� িদবস, িবিভ� ���পূণ� ব�ি��, ঘূিণ�ঝড় সং�া� ��, পি�মব� সরকােরর িবিভ� �ক�, এি�িভেয়শন।

ইিতহাসঃ িবিভ� ���পূণ� যু� ও সাল; িবিভ� বংেশর �িত�াতা, ��� রাজা এবং �শষ রাজা; িবিভ� সভা এবং �িত�াতার নাম, �মাঘল

সা�াজ�, �লতান বংশ, ভারতীয় জাতীয় কংে�স, ভারেতর �াধীনতা সং�াম, িবিভ� বইেয়র �লখক, িবিভ� পি�কার স�াদক, ���পূণ� উি�

ইত�ািদ।
ভূেগালঃ িবিভ� �দশ ও ভারেতর িবিভ� রােজ�র সীমােরখা, ভারত ও তার �িতেবশী �দশ, �সৗরজগৎ, পব�ত, িহমবাহ, জল�পাত, �দ ও

নদনদী, নদী এবং বাধঁ, ���পূণ� তৃণভূিম এবং অব�ান, িবিভ� �ভৗেগািলক িদবস, �ানীয় ও আ�িলক বায়ু�বাহ, রিব শ� ও খািরফ শ�,

ভারত ও পি�মবে�র খিনজ স�দ, জলিব��ৎ �ক�, তাপিব��ৎ �ক�, িবিভ� রােজ�র �ধান ফসল, মহাকাশ গেবষণা ইত�ািদ।

িব�ান (জীবন িব�ান, �ভৗত িব�ান): পিরমাপক য�, একক, আিব�ারক, পরমাণু গঠন (আইেসােটাপ আইেসাবার এবং আইেসােটান), সংকর

ধাতু, আকিরক, িবিভ� রাসায়িনক �েব�র নাম ও সংেকত, মানব �দহ সং�া� ���পূণ� ��, িভটািমন সং�া� ���পূণ� �� ইত�ািদ।
সংিবধানঃ সংিবধােনর পটভূিম, ধারা, �মৗিলক কত�ব� ও অিধকার, সংিবধান সংেশাধনী, পাল�ােম�ট, �ধানম�ী, ি�কার, িবিভ� অিধকারীেক

অবসেরর বয়স, িনযু� হওয়ার বয়স ইত�ািদ।

কাের�ট অ�ােফয়াস�ঃ িবিভ� �কা�ািনর CEO, মুখ�ম�ী ও রাজ�পােলর নাম, সা�িত �ক �কান পেদ আেছন, ���পূণ� পুর�ার �াপক, িবিভ�

�খলার আেয়াজনকারী �দশ ও সাল, ���পূণ� �য়াণ, বই �কাশ, সা�িতক �খলাধুলা �থেক �� ইত�ািদ।

কি�উটারঃ Constable & SI 2 in 1 Suggestion বই �থেক ১০০ িট সােজি�ভ �ে�া�র।

English 25 Marks

Articles

Preposition
Tense

Voice change

Narration change

Parts of speech

Degree
One word substitution

Idiom phrase

Synonyms and antonyms

Sentence arrangement

Phrasal verbs
Suffix Prefix

Correctly spelt

Error correction

Arithmetic (10th standard) 20 Marks



সংখ�া (Number)

(িবভাজ�তা)

বগ�- বগ�মূল ও ঘন- ঘনমূল
ভ�াংশ

সরলীকরণ

ল.সা.�. ও গ.সা.�.

��রািশক

গড়
শতকরা

লাভ- �িত

অ�পাত ও সমা�পাত

িম�ন

সরল �দ
চ�বৃি� �দ

সমাহার বৃি� ও �াস

সময় ও দূর�

সময় ও কায�

নল ও �চৗবা�া
�নৗকা ��াত

অংশীদাির কারবার

পিরিমিত

ি�েকাণিমিত

আরও পড়ুনঃ কনে�বল �মন পরী�ার সবেচেয় ভােলা বই

Reasoning 15 Marks

সংখ�া ��িণ (number series)

অ�র ��ণী (alphabet series)

��ণী িবভাজন (classification)

সাম�� িবধান বা সাদৃ� (analogy)

�কািডং, িডেকািডং
িদক িনণ�য়

পািরবািরক স�ক� িনণ�য় (blood relation)

িব�াস ও �ম

লু� সংখ�া িনণ�য়
�িতিব� (দপ�ন)

�ভনিচ�

ক�ােল�ডার

ঘিড়

ঘনক ও ছ�া
Counting figure

িচ� স�ূণ�করণ
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WBP Constable Main Exam 2022

Duration 1 hrs/ 60 min

Negative Marking 0.25

Exam Language Bengali & Nepali (except English subject)
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