
 

 

November Cook-Off 2018 
Problem Code: ABGAME 

 
 

 
A-B Game 

 
দইু ব�ু (তােদরেক A আর B ধির) এক সাির �সল িনেয় একটা �খলা �খলেছ। একটা �সেল                
ক�াের�ার 'A' থাকেত পাের, ক�াের�ার 'B' থাকেত পাের অথবা এটা খািল হেত পাের। �েত�ক              
ক�াের�ার �সল ci হেত �সল cf এ সরােনা যােব যিদ �সল cf এবং ci ও cf এর মধ�বত� সব �সল                    
বত� মােন খািল হেয় থােক। সবেচেয় বােমর (�থম) ক�াের�ার �ধুমা� ডােন সরােনা �যেত পাের,             
ি�তীয় ক�াের�ার �ধুমা� বােম সরােনা �যেত পাের, পরবত� ক�াের�ার ডােন এবং এভােব            
পেরর�েলার জন�ও এই িনয়ম �েযাজ� হেব। �েত�ক ক�াের�ার শনূ� সহ �যেকান সংখ�কবার            
সরােনা যােব।  
 
�খেলায়াড়রা পালা�েম চাল �দয়; �খেলায়াড় A �� কের। �েত�ক চােল, বত� মান �খেলায়াড়েক            
একটা �সল �বেছ িনেত হেব �যখােন তার িনেজর ক�াের�ার রেয়েছ (�খেলায়াড় A এর জন� 'A',               
�খেলায়াড় B এর জন� 'B') এবং �সটােক একটা িভ� �সেল সরােত হেব। এই �সলটা উপেরর               
িনয়ম�েলা �মেন ই�ামত �বেছ �নওয়া যােব। �থম �য �খেলায়াড় �কান ক�াের�ার সরােত            
পারেবনা �স �হের যােব।  
 
�খয়াল কেরা �েত�ক ক�াের�ার সবসময় একই িদেক সরােনা হয়, তাই �খলাটা এক সময় �শষ              
হেয় যােব। এই �খলার জয়ী �ক হেব তা িনধ�ারণ কেরা যিদ উভয় �খেলায়াড় সবসময় তােদর               
�সরা চালটা �দয়।  
 
 
 
 
 
 

 



 

ইনপুটইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              

�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন একটা ি�ং s �দওয়া থাকেব যা ঐ সািরর              

�সল�েলার ��র অব�া িনেদ�শ করেব। �েত�ক ক�াের�ার হয় 'A', 'B' অথবা '.', যারা             
যথা�েম 'A' যু� �সল, 'B' যু� �সল এবং খািল �সল িনেদ�শ কের।  

 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা ি�ং ি�� কেরা, "A" যিদ �খেলায়াড় A িজেত                
অথবা "B" যিদ �খেলায়াড় B িজেত।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105 
- 1 ≤ |s| ≤ 105 

- সব �ট�েকেসর | s| এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
3 
A.B 
A..B 
A..B.A..B 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
A 
A 
B 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: �খেলায়াড় A �থম ক�াের�ার 'A' �ক এক �সল ডােন সরােত পাের। এখন, �খেলায়াড় B                
�কান চাল িদেত পারেবনা এবং �হের যােব।  
�কস 2: �খেলায়াড় A �থম ক�াের�ার 'A' �ক দইু �সল ডােন সরােত পাের। এবারও �খেলায়াড়               
B �কান চাল িদেত পারেবনা এবং �হের যােব।  
 


