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(Challenge) Bacteria Synthesis 

 
�শফ অ�াডা সবসময় সু�াদু এবং পুি�কর খাবার রা�া কের। তার িসে�ট হল ব�াকেটিরয়ার             

�জেন�ক ইি�িনয়ািরং এর মাধ�েম ��া�ন সংে�ষণ (synthesise) করা। একটা ��া�নেক          

ইংেরিজ �ছাটহােতর অ�র 'A'-'T' এর একটা ি�ং �ারা �কাশ করা হয়; �েত�ক অ�র             

একটা অ�ািমেনা এিসড িনেদ�শ কের। 

 

অ�াডার ব�াকেটিরয়ার িজেনামেকও একটা N �দেঘ��র ি�ং �ারা �কাশ করা যায়। এই ি�ং এর              

�েত�ক অ�র 'A', 'C', 'T' অথবা 'G', �েত�েক একটা িনউি�ওটাইড িনেদ�শ কের।            

িনউি�ওটাইড�েলােক 'A', 'C', 'T','G'�েম 1 �থেক 4 ন�র �ারা িচি�ত করা হেয়েছ।            

একটা িনউি�ওটাইড  x এর সংখ�ােক  n(x) �ারা �কাশ কির। 

 

�তামােক অ�াডার ব�াকেটিরয়ার ��র িজেনাম G �দওয়া হেব; �যেকােনা ম�ুেত� , সকল           

ব�াকেটিরয়ার িজেনাম একই হেত হেব। তুিম এই ধরেনর অপােরশন�েলা স�� করেত পারেব            

(�যেকােনা �েম, �যেকান সংখ�ক বার): 

● 1 L R: L-তম এবং R-তম (1 ≤ L ≤ R ≤ N) অ�েরর মেধ� (inclusive) থাকা                   

সাবি�ংেক উি�েয় দাও, অথ�াৎ, �েত�ক L ≤ i < L+R−i ≤ R এর জন�, বত� মান               

িজেনােমর i-তম এবং L+R−i-তম িনউি�ওটাইড অদলবদল কের দাও। এই অপােরশেনর          

খরচ  K+min(L−1, R−L, N−R) �শফকেয়ন। 



 

● 2 i Y: বত� মান িজেনােমর i-তম (1 ≤ i ≤ N) িনউি�ওটাইড বদেল িনউি�ওটাইড Y                 

কের দাও। এই অপােরশেনর খরচ A+min(i, N+1−i)⋅Bn(X),n(Y) �শফকেয়ন, �যখােন         

X �ারা এই িমউেটশেনর পূেব�  i-তম িনউি�ওটাইড বঝুায়। 

 

�েত�ক অ�ািমেনা এিসড এক বা একািধক �কাডন �ারা এনেকাড করা হয় ― একটা �কাডন              

িতনটা িনউি�ওটাইেডর একটা ি�ং। �েত�ক �কাডন �ক একটা অ�ািমেনা এিসডেক এনেকাড           

কের। �খয়াল কেরা �য, 43 সংখ�ক িভ� �কাডন স�ব িক� অ�ািমেনা এিসড রেয়েছ মা� 20 টা।                

�েত�ক �কাডেনর জন�, �তামােক �দওয়া হেব এটা �কান অ�ািমেনা এিসড এনেকাড কের। 

 

একটা ব�াকেটিরয়া L �দেঘ��র একটা ��া�ন P উৎপাদন করেত পারেব যিদ এটার িজেনােম 3⋅L              

িনউি�ওটাইেডর একটা সাবি�ং থােক যােক P �ত অনবুাদ করা যায়, অথ�াৎ এেক L সংখ�ক 3               

�দেঘ��র সাবি�ং Z1, Z2,…, ZL-�ত ভাগ করা যায় যােত �েত�ক i (1 ≤ i ≤ L) এর জন�, Zi হল                    

P এর  i-তম অ�ািমেনা এিসেডর (অ�েরর) একটা �কাডন। 

 

উদাহরণ��প, ধির "ATA" ও "TAT" �কাডন যথা�েম 'R' ও 'S' অ�ািমেনা এিসেড            

অনিূদত হয়। এরপের, "ATATATA" িজেনােমর একটা ব�াকেটিরয়া �ধু এই ��া�ন�েলা          

উৎপাদন করেত পাের (�য �কাডন�েলা উৎপাদেন ব�ব�ত হয় তােদরেক ��ােকট িদেয় িচি�ত            

করা হেয়েছ): 

● "[ATA]TATA" �থেক " R" 

● "A[TAT]ATA" �থেক " S" 

● "[ATA][TAT]A" �থেক " RS" 

● "A[TAT][ATA]" �থেক " SR" 

তার পরবত� খাবােরর জন�, অ�াডার M সংখ�ক ��া�ন P1, P2,…, PM দরকার। তার             

ব�াকেটিরয়ার সব ��া�ন উৎপাদন করা লাগেব না, �যেহতু বাজাের এ�েলা �কনা যােব; �েত�ক             

�েযাজ� i এর জন�, Pi ��া�েনর খরচ Ci �শফকেয়ন। তেব, অ�াডা চায় সব�েশষ ব�াকেটিরয়া              

�দ� ��া�ন�েলার মেধ� অ�ত 50 টা উৎপাদন করেত পাের। 



 

তার িশ�াথ� িহেসেব �তামার কাজ হল ��র িজেনােম িকছু (শনূ�ও হেত পাের) �জেন�ক             

অপােরশন স�� করা এবং পিরবিত� ত িজেনাম �থেক �কান �কান ��া�ন উৎপাদন করা যােব             

তার িস�া� �নওয়া; অন� সকল ��া�ন বাজার �থেক �য় করা যােব। �তামার উে�শ� হেব              

সব�েমাট খরচ (�শফকেয়েন) সব�িন� করা। 

 

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, M, K এবং A �দওয়া            
থােক। 

● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন একটা ি�ং  Pi, এর পের একটা ��স এবং একটা পূণ�সংখ�া  Ci থােক। 

● এরপেরর লাইেন একটা  N �দেঘ��র ি�ং  G থােক। 
● এরপেরর চার লাইেনর �েত�ক লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া থােক, �েত�ক          

i ও  j (1 ≤ i, j ≤ 4) এর জন�,  i-তম লাইেনর  j-তম পূণ�সংখ�া হল  Bi,j। 
● এরপেরর 64 লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা 4 �দেঘ��র ি�ং থােক। এই ি�ং এর �থম              

িতনটা অ�র একটা �কাডন এবং �শেষর অ�র এটা �কান অ�ািমেনা এিসডেক এনেকাড            
কের তা িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 

● �থেম এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া Q (0 ≤ Q ≤ 105) এবং U (50 ≤ U                 
≤ M) ি�� কেরা ― যত সংখ�ক অপােরশন তুিম স�� করেত চাও এবং সব�েশষ              
ব�াকেটিরয়া �দ� ��া�েনর মেধ� কতটা উৎপাদন করেব। 

● এরপের, Q সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক লাইেন তুিম �য অপােরশন স�� করেত             
চাও তার বণ�না �দ� ফরম�ােট থাকেব। 

● এরপের, U সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া i            
এবং L থােক যা িনেদ�শ কের ��া�ন Pi �ক সব�েশষ িজেনােমর L-তম অ�র �থেক ��               
হওয়া সাবি�ং িদেয় �তির করা স�ব। একই i একািধকবার ি�� করেল তুিম Wrong             
Answer verdict পােব। 

 
 
 
 



 

শত� াবিল: 
- N = 215  
- 1 ≤ M ≤ 212 

- K = 213 

- A = 213 

- 0 ≤ Bi,j ≤ 22 �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
- 227 ≤ Ci ≤ 228 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
9 3 8192 8192 
AB 134217728 
BC 134217728 
ABC 134217728 
ACCATGGAA 
ACGA 
TACB 
GTAC 
... 
[61 codons more] 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 3 
1 3 6 
2 8 T 
1 1 
2 4 
3 1 
 
 
 
 
 
 



 

ব�াখ�া: 
● ��র িজেনাম হল " ACCATGGAA"। 
● �থম অপােরশেন সাবি�ং "CATG" উলটােনা হয়: "AC[CATG]GAA" হেয় যায়         

"ACGTACGAA"। 
● ি�তীয় অপােরশেন 8-তম িনউি�ওটাইড ('A') �ক 'T' িদেয় �িত�াপন করা হয়:           

"ACGTACG[A]A" হেয় যায় " ACGTACGTA"। 
 
সব�েশষ িজেনাম �থেক এই ��া�ন�েলা পাওয়া যােব: 

● "[ACG][TAC]GTA" হেত " AB" 
● "ACG[TAC][GTA]" হেত " BC" 
● "[ACG][TAC][GTA]" হেত " ABC" 

 
��ািরং: 
একটা �ট� ফাইেলর ��ার হল যত সংখ�ক �শফকেয়ন �তামােক খরচ করেত হেব। একটা             
সাবিমশেনর ��ার হল সব �ট� ফাইেলর খরেচর �যাগফল। �তামার উে�শ� হেব �তামার            
সাবিমশেনর ��ার সব�িন� করা। 
 
�মাট বােরাটা �ট� �কস রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা িতনটা             
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র 25% (3/12)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� �কেস non-AC verdict পায়, �তামার             
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            
�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
বািক নয়টা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব।  
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
সকল �কাডন -> অ�ািমেনা এিসড এেক অপর হেত �াধীনভােব �জনােরট করা হয়। �েত�ক             
�কাডেনর জন�, এটা �কান অ�ািমেনা এিসডেক এনেকাড করেব তা uniformly randomly �বেছ            
�নওয়া হয়।  Bx,y �ক 0 �থেক 2 2 (inclusive) এর মেধ� randomly �বেছ �নওয়া হয়। 
 
িজেনাম G �জনােরট করেত, �থেম একটা N �দেঘ��র িজেনাম T �জনােরট করা হয়; এই              
িজেনােমর �েত�ক িনউি�ওটাইড uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। এরপের, P1, P2,…,           
PM এর �েত�ক ��া�ন এভােব �জনােরট করা হয়: 



 

● ��া�েনর �দঘ�� l এর মান Lp �থেক Rp (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly             
�বেছ �নওয়া হয়। 

● িজেনােম 3l �দেঘ��র সব সাবি�ং �থেক একটা সাবি�ং Sp uniformly randomly �বেছ            
�নওয়া হয়। 

● Sp �ক অনবুাদ কের ��া�ন  Pi পাই। 
● খরচ Ci এর মান 227 �থেক 228 (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly �বেছ             

�নওয়া হয়।  
 
এরপের িজেনাম  T �ক এই �েম অপােরশন�েলা স�� কের বদেল �দওয়া হয়: 

● িমউেটশন: NM সংখ�ক িভ� িনউি�ওটাইড uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়।          
তােদর �েত�কেক একটা uniformly random িনউি�ওটাইেড (একই হেতও পাের) বদেল          
�দওয়া হয়। 

● উলটােনা: NR সংখ�কবার বত� মান িজেনােমর একটা সাবি�ং uniformly randomly         
�বেছ �নওয়া হয় এবং তােক উি�েয় �দওয়া হয়। 

 
এই  NM+NR সংখ�ক অপােরশন স�� করার পেরর পিরবিত� ত ি�ং হল িজেনাম G। 
 
সবেশেষ বািক প�ারািমটার�েলা এভােব �বেছ �নওয়া হয়:  

● M হেত পাের 2 10 অথবা 2 12। 
● Lp এবং  Rp হেত পাের যথা�েম 100 এবং 200 অথবা যথা�েম 200 এবং 300। 
● NM এবং NR হেত পাের যথা�েম 0 এবং 212, অথবা যথা�েম 212−27 এবং 27, অথবা               

যথা�েম 2 9 এবং 2 12−29। 
 
M, Lp, Rp, NM এবং  NR এর �েত�ক ধরেনর কি�েনশেনর জন� একটা কের �ট� ফাইল রেয়েছ। 


