
 

 

December Long Challenge 2018 
Problem Code: MAXEP 

 
 

 
Max and Electrical Panel 

 
এটাএটা একটাএকটা ই�ােরি�ভই�ােরি�ভ সমস�াসমস�া।।  
 
ম�াে�র একটা ইেলকি�ক প�ােনল রেয়েছ। �স জােন এমন একটা পূণ�সংখ�া x (1 ≤ x ≤ N) রেয়েছ                 
�যন প�ােনলেক x এর সমান িকংবা এর চাইেত বড় �ভাে�েজ সংযু� করেল এটা ন� হেয় যায়।                
তেব, �স  x এর স�ক মান জােননা।  
 
ম�া�েক x এর মান িনণ�য় করেত �তামােক সাহায� করেত হেব। তুিম দইু ধরেনর অপােরশন              
করেত পারেব: 

● প�ােনলটােক �ভাে�জ y �ত সংযু� কেরা, �যখােন y হল 1 এবং N এর মেধ� একটা               
পূণ�সংখ�া। এই কােজর খরচ হল 1 ম�ুা এবং প�ােনলটা ন� অব�ায় এটা করা যােবনা।              
এই অপােরশেনর পর তুিম জানেত পারেব প�ােনলটা ন� হেয় �গেছ িকনা। 

● ন� প�ােনল �ক করেত কেরা। এই অপােরশেনর খরচ  c ম�ুা।  
 
�তামার কােছ যেথ� ম�ুা থাকেল �েত�ক অপােরশন �যেকােনা সংখ�কবার করেত পারেব।           
��েত �তামার কােছ 1,000 ম�ুা থাকেব। 
 
ই�ােরকশনই�ােরকশন: 

● ��েত �তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  c ইনপুট িনেত হেব। 
● �থম ধরেনর অপারশন করেত হেল, �তামােক এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড          

পূণ�সংখ�া 1 এবং y ি�� করেত হেব। এরপের �তামােক একটা লাইেন �দওয়া একটা             
পূণ�সংখ�া ইনপুট িনেত হেব: 0 যিদ এই অপােরশেনর পের প�ােনল ন� হেয় না যায়, 1 যিদ                
এটা ন� হেয় যায় অথবা -1 যিদ এই অপােরশন বািতল হয়। 



 

● ি�তীয় ধরেনর অপােরশন করেত হেল, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া 2 ি��            
করেত হেব। 

● সব �শেষ �তামােক এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 3 এবং x ি�� করেত             
হেব। 

● �েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা!  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 150,000 
- 1 ≤ c ≤ 150 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (25 পেয়�) :  1 ≤  c ≤ 50 
- সাবটা� #3 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
উদাহরণউদাহরণ: 
তুিম ��ডার 
  10 8 
1 7 
  1 
2 
1 5 
  1 
2 
1 3 
  0 
1 4 
  1 
2 
3 4 


