
 

 

July Cook-Off 2019 
Problem Code: MGICMENU 

 
 

 
Magical Menu 

 
�শফল�াে� M ধরেনর �িক রেয়েছ, যারা 1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত। �েত�ক ধরেনর �িকর               
অসীম পিরমাণ মজদু রেয়েছ। 
 

�েত�ক সকােল �শফল�াে�র মা�ার �শফ একটা �মনু �তির কের — একটা �িকর ধারা। একটা              

�মনেুত একই ধরেনর একািধক �িক থাকেত পাের। দইুটা �মনু িভ� িহেসেব িবেবিচত হেব যিদ              

তােদর �িক সংখ�া িভ� হয় অথবা একটা ইনেড� x থােক যােত একটা �মনরু x-তম �িক অন�                

�মনরু x-তম �িক হেত িভ� হয়। উদাহরণ��প, �মনু (1,2,1), (1,2,1,2) িভ�, এবং (1,1,2,3),             

(1,2,1,3) িভ�। 

 

�েত�ক সকােল মা�ার �শফ িতনটা পূণ�সংখ�া L, R এবং K �বেছ �নয়। ঐ সকােল একটা �মনু                

�তির করেত �স x ধরেনর একটা �িক ব�বহার করেত পারেব যিদ L ≤ x ≤ R হয় এবং �স                   

�মনেুত �মাট K এর �বিশ সংখ�ক �িক ব�বহার করেত পারেব না। উদাহরণ��প, যিদ L = 3,                

R = 5 এবং K = 4 হয়, তাহেল (5,4,3,5) এবং (3,5,5) �মনু হেত পারেব, িক� (5,4,3,5,4) এবং                  

(3,5,6) �মন ুহেত পারেব না। 

 

তাছাড়া একটা �মনু ��শাল হেব �ধুমা� যিদ এমন �কান পূণ�সংখ�া x > 1 না থােক যা �মনরু                 

�েত�ক �িকর ধরনেক িনঃেশেষ ভাগ কের, অথ�াৎ একটা �মনু S = (s1, s2,…, sn) ��শাল হেব                

যিদ gcd( s1, s2,…, sn) = 1 হয়। 

 



 

�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত �তামােক একটা সকােলর L, R              

এবং K �দওয়া হেব। মা�ার �শফ জানেত চায় কয় ধরেনর িভ� িভ� ��শাল �মনু �তির করা                

স�ব। তুিম িক তােক �েত�ক সকােল ��শাল �মনরু সংখ�া modulo 230 গণনা কের িদেত              

পারেব? 

 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  M এবং  Q �দওয়া থােক। 
● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া L, R এবং K            

�দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — ��শাল �মনরু সংখ�া              
modulo 230। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ M ≤ 105  
- 1 ≤ Q ≤ 10,000 
- 1 ≤ L ≤ R ≤ M 
- 1 ≤ K ≤ 109 

 
নমনুা ইনপুট : 
5 3 
3 4 3 
2 2 7 
3 5 7 
 
নমনুা আউটপুট : 
8   
0   
3258 
 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: �থম �েয়িরেত আট ধরেনর �মনু স�ব: (3,4), (4,3), (3,3,4), (3,4,3), (3,4,4),             
(4,3,4), (4,3,3), (4,4,3)। 


