
 

 

February Challenge 2020 
Problem Code: LONGCOOK 

 
 

 
Long Contest and Cook Off Overlaps 

 
�েত�ক মােস, একটা �কাডেশফ লং কে�� �থম ��বােরর 3 PM IST (UTC+5:30)-�ত            
�� হয় এবং এটা �ক 10 িদন ধের চেল (অথ�াৎ 240 ঘ�া)। এছাড়া, একটা �ক-অফ �� হয়                 
�শেষর আেগর রিববােরর 9:30 PM IST-�ত এবং এটা �ক 2.5 ঘ�া ধের চেল। 
 
একটা মাসেক একটা �জাড়া (m, y) �ারা �কাশ কির, �যখােন m হল বােরা মােসর (1 �থেক 12                 
ন�র �ারা িচি�ত) মেধ� একটা মাস এবং y হল একটা বছর। �তামােক দইুটা মাস (আলাদা নাও                
হেত পাের) �দওয়া হেব, উদাহরণ��প Oct 2009 এবং Feb 2020। �তামােক খুেঁজ �বর করেত              
হেব এই দইুটা মােসর মেধ� (এই দইুটা সহ) �মাট কয়টা মােস লং কে�� এবং �ক-অফ কে��                
�ছদ কের অথ�াৎ এমন একটা ম�ুত� রেয়েছ যখন ঐ মােসর উভয় কে�� একসােথ চলিছল।              
এখােন, আমরা ধের িনি� �য সময়সূচীর �কান পিরবত� ন ছাড়া �েত�ক মােস উভয় কে��             
পিরচালনা করা হেব। 
 
�নাট: একটা বছর অিধবষ� হেব যিদ এটা 400 এর �িণতক হয়, অথবা এটা 4 এর �িণতক িক�                 
100 এর �িণতক না হয়। উদাহরণ��প, বছর 2100 অিধবষ� নয়, তেব বছর 2400 একটা              
অিধবষ�। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া m1 এবং y1 �দওয়া           
থােক যা �থম মাস িনেদ�শ কের। 

● ি�তীয় লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া m2 এবং y2 �দওয়া থােক যা ি�তীয় মাস             
িনেদ�শ কের। 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — (m1, y1) এবং (m2,               
y2) এর মেধ� যতটা মােস লং কে�� ও �ক-অফ কে�� �ছদ কের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 1 ≤ m1, m2 ≤ 12 
- 1 ≤ y1 ≤ y2 ≤ 109 

- মাস ( m1, y1) মাস ( m2, y2) এর পের আেস না 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) :  
- T ≤ 103 

- y2 ≤ 2,020 
- সাবটা� #2 (25 পেয়�) :  y2 ≤ 106 

- সাবটা� #3 (60 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
2 2020 
2 2020 
10 2009 
2 2020 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: Contests �পেজ আমরা �দখেত পাির �য, এই মােস (Feb 2020), লং কে�� 7 তািরেখ                
�� হয় এবং 17 তািরেখ �শষ হয়, অন�িদেক �ক-অফ 16 তািরেখ চেল। সুতরাং এই ব�াি�র               
মেধ� একটা মাস রেয়েছ �যখােন লং কে�� এবং �ক-অফ কে�� �ছদ কের। 


