
 

 

December Cook-Off 2018 
Problem Code: CAMPON 

 
 

 
Camp Or Not 

 
এক মাস পের Petrozavodsk ক�া� অনিু�ত হেব। জাফর এই ক�াে� অংশ�হণ করেত চায়,             
িক� তার �কাচ হেলন যালােলািভিচক।  
 
যালােলািভিচক একজন িবখ�াত �কাচ, কি���ভ ��া�ািমং এর জগেত সুপিরিচত। তেব িতিন           
ক�াে� �ধুমা� তােদরেকই পাঠােত চান যারা �মােস খুব ক�ন সমস�া সমাধান কের। িতিন             
িডেস�েরর ��েত একটা ম�ারাথন �� কেরন। ��েত িতিন বেলন যারা 31 িডেস�েরর মেধ�             
200 বা তার অিধক সমস�া সমাধান করেত পারেব তারা ক�াে� �যেত পারেব। জাফর পেরর              
মােসর জন� একটা পিরক�না �তির কের। �েত�ক িদেন �স কয়টা সমস�া সমাধান করেব �সটা              
তার কােছ জানা আেছ।  
 
সমস�া হল যালােলািভিচক �বশ �খয়ালী �কৃিতর �কাচ — িতিন আগামীকাল সকােল �জেগ উেঠ             
�ডডলাইন এবং �ডডলাইেনর মেধ� ক�াে� যাওয়ার �যাগ�তা অজ� ন করেত কয়টা সমস�া           
সমধান করেত হেব তার সংখ�া বদলােত পােরন। জাফেরর কােছ এরকম Q সংখ�ক স�াব� দশৃ�              
আেছ। এখন �স জানেত চায়: �েত�ক দেৃশ�, যিদ �স তার সমস�া সমাধান করার পিরক�না না               
বদলায়, তেব �স ক�াে� যােব িক যােবনা?  
 
ইনপুট: 

● �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 লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  D �দয়া থােক। 
● এরপের D লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ D) এর জন�, i-তম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া di                  

এবং  pi রেয়েছ যা িনেদ�শ কের জাফর  di িদেন  pi সংখ�ক সমস�া সমাধান করেব। 



 

● এরপেরর লাইেন একটা পূণ�সংখ�া Q রেয়েছ যা িনেদ�শ কের কয়টা দশৃ� জাফরেক িবেবচনা             
করেত হেব।  

● এরপের Q লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ Q) এর জন�, i-তম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া                 
deadi এবং reqi রেয়েছ যা এমন একটা দশৃ� িনেদ�শ কের �যখােন যালােলািভিচক িস�া�             
�নন যারা  deadi িদেনর মেধ�  reqi সংখ�ক সমস�া সমাধান করেব তারা ক�াে� যােব।  

 
আউটপুট: 
�েত�ক দেৃশ�র জন� এক লাইেন এক� ি�ং "Go Camp" ি�� করেত হেব যিদ জাফর ক�াে�               
যায় অন�থায় "Go Sleep" ি�� িদেত হেব (quoutes ছাড়া)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ D ≤ 31 
- 1 ≤ di ≤ 31 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ pi ≤ 100 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- d1, d2, …, dD �েত�েক এেক অপর হেত িভ�  
- 1 ≤ Q ≤ 100 
- 1 ≤ deadi ≤31 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ reqi ≤ 5,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 
10 5 
14 4 
31 1 
2 
9 2 
15 7 
 
নমনুা আউটপুট : 
Go Sleep 
Go Camp 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● িদন 9 এর মেধ� জাফর �কান সমস�া সমাধান করেব না।  
● িদন 15 এর মেধ� জাফর 9 টা সমস�া সমাধান করেব, যা তার ক�াে� যাওয়ার জন�               

যেথ� �যেহতু তার অ�ত 7 টা সমস�া সমাধান করা দরকার। 
 


