
 
November Cook-Off 2019 

Problem Code: ROBOTS 
 

Robots in Chefland 
Chefland এক� বড় শহর �যটা 2D plane এর উপর অসীম সংখ�ক জাংশন িনেয় গ�ত। 
জাংশন� িনেচ �দখােনা হল এবং তারা এক� ষড়ভুজাকার ি�ড (Hexagonal Grid) �তির 
কের। তারা িনেচর শত� াবিল �মেন চেল : 
 

● জাংশন �েলার মেধ� দইু� জাংশেনর (0,0) এবং (1,0) �ানাংক আেছ । 
 

● �িত� জাংশন  J লাইন �সগেম� �ারা অন� ছয়� জাংশেনর সােথ যু� আেছ। এই 
জাংশন �েলা এক� সাধারণ/ িনয়িমত ষড়ভুজাকােরর শীষ�িব�,ু যার �দঘ�� হে� ১ এবং 
J জাংশন �থেক তােদর দরূ� ও ১ এর সমান। 
 
 

 



 
�শফ এক� �রাবট বািনেয়েছ যা জাংশেনর মেধ� িদেয় ঢুকেত পাের। ��র িদেক, এ� এক 
জাংশেন িছল এবং অন� আেরক জাংশেনর অিভমখুী িছল �যটা এক� লাইন �সগেম� িদেয় �থম 
জাংশেনর সােথ যু�। �রাবট� িকছু িনেদ� েশর ি�ং  �মেন চেল - দশিমক সংখ�া 0 �থেক 5. এ� 
একটার একটা িনেদ�শ কায�কর কের এবং �শষ িনেদ�শনা কায�কেরর পর �থেম যায়। যখন 
�রাবট� এক� িনেদ�শ কায�কর কের যা এক� িডিজট  d �ারা �কাশ করা হয়, তখন �স  60⋅d 
ি�ি�েত counter clockwise ঘুের যায়, তারপর �স 1 unit সামেন আগায় �সই জাংশন�র 
িদেক যার অিভমখুী িছল।  
 
�শফ �রাবট�েক পরী�া করেত চায়, িতিন এক� S of N িনেদ�শনার ি�ং িলখেলন। �তামােক 
উ�র িদেত হেব Q অনসু�ােনর। �িত�েত অনসু�ােনর জন� �শফ �রাবট�েক এক�   
িনেদ�শনার সাব ি�ং িদেত চায়,  SL ,SL+1 ,....., SR ; �রাবট� �� কের জাংশন (0,0) �থেক 
এবং (1,0) িদেক অিভমখুী হয়। �তামার �রাবেটর ফাইনাল পিজশন� �বর করেত হেব। (  x 
and y coordinates )  
 
ইনপুট : 
 

● ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকইস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �িত� �ট�েকেসর �থম লাইেন দইু� ��স �সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  Q  
● ি�তীয় লাইেন আেছ এক� ি�ং  S যার �দঘ��  N 
● এভােব পের আেরা Q � লাইন আেছ। �িত� লাইেন আেছ দইু� ��স �সপােরেটড             

পূণ�সংখ�া  L এবং  R যা �িত� সাচ� েক বণ�না কের।  

 
আউটপুট : 
 
�িত� সােচ� র জন� এক লাইেন দইু� ��স �সপােরেটড বা�ব সংখ�া ি�� করেত হেব , �য�েলা                
হেব �রাবট�র �ানাংক (co ordinates). �তামার উ�র স�ক িবেবচনা করা হেব যিদ co             
ordinate �েলার absolute এবং relative error 10 -6  এর �বিশ না হয়।  
 
 

শত� াবিল : 



 
● 1 ≤ T ≤ 1000 
● 1 ≤ N, Q ≤2⋅10 
● 1≤L≤R≤N 
● S মেধ� আেছ �কবল '0', '1', '2', '3', '4' এবং  '5' 
● N এর �যাগফল সব �ট� �কেস  10 -6 পার করেত পারেবনা 
● Q এর �যাগফল সব �ট� �কেস  10 -6 পার করেত পারেবনা 

 
 

নমনুা ইনপুট  : 
1 
3   3 
012 
1   1 
1   2 
2   2 
 

নমনুা আউটপুট :  
 
1.00000000    0.00000000 
1.50000000    0.86602540 
0.50000000    0.86602540 
 
 

 

 
 
 


