
 

 

April Cook-Off 2019 
Problem Code: RANDGAME 

 
 

 
Random Game 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ �বেলম। 
 
িরক আর ম�� �কান এক অিভযােন তােদর �পাট� াল গান ন� কের �ফেল। অন� মা�া হেত সাহায�                
আসার আগ পয�� তােদর অেপ�া করেত হেব, তাই তারা এই িনয়ম অনসুাের একটা �গম �খলার               
িস�া� িনল: 
 

● ��েত বাড� ম�ান তােদরেক একটা সংখ�া N �দয়। 
● িরক আর ম��  পালা�েম চাল �দয়, ��েত িরক চাল �দয়। 
● �েত�ক চােল, যিদ N �জাড় হয়, বত� মান �খেলায়াড় অবশ�ই N �ক 2 িদেয় ভাগ করেব।               

অন�থায়, বত� মান �খেলায়াড়  N �ক 1 বাড়ােব অথবা কমােব। 
● যিদ এই চােলর পের N এর মান 0 হেয় যায়, তেব বত� মান �খেলায়াড় (�য �খেলায়াড় N                

�ক 0 বানায়) িজতেব। 
 
তুিম িরক হেয় �গমটা �খলেব। N এর একটা ��র মান �দওয়া হেল �তামােক বলেত হেব যিদ                
উভয় �খেলায়াড় সেব�া�ম উপােয় �খেল তেব তুিম �খলাটা িজতেত পারেব িকনা। যিদ এটা স�ব              
হয়, তেব �তামােক �খলেত হেব এবং �গমটা িজতেত হেব। 
 
ই�ােরকশন: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর ই�ােরকশেনর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর ��েত �থেম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া �দওয়া হেব ― N এর             
��র মান। 



 

● এরপের �তামােক এক লাইেন একটা ি�ং "Win" ি�� করেত হেব যিদ তুিম �গমটা             
িজতেত পােরা অথবা " Lose" ি�� করেত হেব যিদ িজতেত না পােরা।  

● যিদ তুিম "Lose" ি�� কের থােকা, তেব �তামােক এক লাইেন একটা ি�ং ইনপুট িনেত              
হেব। যিদ এই ি�ং "WA" হয় তেব তুিম আসেল �গমটা িজতেত পারেত, এরপর �তামােক              
�তামার ��া�াম টািম�েনট করেত হেব। অন�থায়, এই ি�ং হেব "GG" এবং �তামােক বািক             
�ট�েকস�েলা সমাধান কের �যেত হেব। 

● যিদ তুিম "Win" ি�� কের থােকা, �তামােক �গমটা �খলেত হেব। যখন �তামার চাল             
আসেব তখন: 

○ �তামােক এক লাইেন একটা ি�ং ি�� করেত হেব যা �তামার চাল িনেদ�শ করেব             
— যিদ  N �জাড় হয় তেব " /2" অন�থায় " +1" ও " -1" হেত �যেকান একটা। 

○ এরপের, �তামােক এক লাইেন একটা ি�ং ইনপুট িনেত হেব। 
○ যিদ N এর মান 0 হেয় যায় এবং তুিম �গমটা িজেত যাও, তেব এই ি�ং হেব "GG"                 

এবং �তামােক বািক �ট�েকস�েলা সমাধান কের �যেত হেব। 
○ যিদ �তামার চাল বািতল হয় (উদাহরণ��প, তুিম একটা লাইন ি�� কেরেছা যা            

উপেরর িনয়ম �মেন চেল না), এই ি�ং হেব "WA" এবং এরপর �তামােক �তামার             
��া�াম টািম�েনট করেত হেব। 

○ অন�থায়, এই ি�ং হেব "+1", "-1" অথবা "/2", যা ম�� র পরবত� চাল িনেদ�শ             
কের। যিদ এই চােলর পের N এর মান 0 হেয় যায়, তেব তুিম �গমটা �হের �গেছা                
এবং এরপর �তামােক �তামার ��া�াম টািম�েনট করেত হেব। 

 
যিদ তুিম �কান �গম �খেল �হের যাও, �কান ভুল চাল দাও অথবা িস�া� দাও �য �কান �গম তুিম                  
িজতেত পারেব না অথচ �কভােব �খলেল িজতেত পারেত, তেব �তামার সাবিমশন ভুল। যিদ             
তার �ক পের তুিম �তামার ��া�াম টািম�েনট কেরা, তুিম Wrong Answer verdict পােব;             
অন�থায়, তুিম �যেকান verdict �পেত পােরা। 
 
এটা িনি�ত �য ��ডার সেব�া�ম উপােয় �খেল এবং কখেনা ভুল চাল �দয়না। 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10,000  
- 1 ≤ N ≤ 1018 

 
 



 

উদাহরণ: 
Grader                 You 
3 
1 
                       Win 
                       -1 
GG 
6 
                       Lose 
GG 
7 
                       Win 
                       +1 
/2 
                       /2 
/2 
                       -1 
GG 
 


