
 

 

August Challenge 2019 
Problem Code: CHEFDIL 

 
 

 
Dilemma 

 
�শেফর রা�াঘের করার মত �কান কাজ �নই, তাই �স এই িনয়ম অনসুাের একটা কাড� �গম               
�খলার িস�া� িনেয়েছ: 

● ��েত একটা �টিবেল এক সািরেত N সংখ�ক কাড� রাখা হয়। �েত�ক কাড� হয় উপেরর              
িদেক বা িনেচর িদেক তাক কের রাখা হয়। 

● �খলার উে�শ� হল �টিবল �থেক এেক এেক সকল কাড�  অপসারণ করা। 
● একটা কাড�  অপসারণ করা যােব �ধু যিদ এটা বত� মােন উপেরর িদেক থােক। 
● যখন একটা কাড� অপসারণ করা হয়, তার পােশর কাড� �েলা (তার �ক বাম এবং ডান              

পােশর কাড� �েলা, যিদ থােক) উে� যায়, অথ�াৎ একটা কাড� উপেরর িদেক থাকেল তা             
এখন িনেচর িদেক হেয় যােব এবং একটা কাড� িনেচর িদেক থাকেল তা এখন উপেরর              
িদেক হেয় যােব। 

● �েত�ক অপসািরত কােড� র কারেণ একটা খািল �ান �থেক যায়, অথ�াৎ বািক কাড� �েলা            
সের এেস আবার একটা ধারাবািহক কােড� র সাির �তির কের না। তাই, যিদ �খলাটা             
িতনটা কাড� িনেয় �� হয় এবং মােঝর কাড� টা অপসািরত হয়, তেব দইুপােশর            
কাড� �েলা উে� যায়। িক� এর পের যিদ এেদর মেধ� একটা কাড� অপসারণ করা হয়              
তেব তার কারেণ অন� কাড� টা উে� যােব না, কারণ �ধু মােঝর কাড� অপসািরত হেয়              
সৃ� খািল �ানটা তার পােশ রেয়েছ। 

 
�শফ �খলাটা িজতেত পারেব িকনা তা িনধ�ারণ কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 



 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন একটা ি�ং S থােক যা �টিবেলর উপের             
��েত থাকা কােড� র সািরর বণ�না �দয়। এই ি�ং এর �েত�ক অ�র হয় '1', যা              
উপেরর িদেক তাক কের রাখা একটা কাড� িনেদ�শ কের অথবা '0', যা িনেচর িদেক              
তাক কের রাখা একটা কাড�  িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা ি�ং ি�� করেত হেব যা হেব "WIN" যিদ �শফ                 
�খলাটা িজতেত পাের অথবা  "LOSE" যিদ �স িজতেত না পাের (quotes ছাড়া)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 102  
- 1 ≤ |S| ≤ 105 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ |S| ≤ 100 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
10 
 
নমনুা আউটপুট : 
WIN 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ��েত �শেফর �থম কাড� টা অপসারণ করা উিচত, যা ি�তীয় কাড� টােক উপেরর িদেক              
কের �দয়। তারপের তার ি�তীয় কাড� টা অপসারণ করা উিচত। এভােব সকল কাড� অপসারণ             
করা যােব, এবং �শফ িজেত যােব। 
 


