
 

 

January Long Challenge 2019 
Problem Code: HP18 

 
 

 
Lucky Number Game 

 
বব এবং এিলস একটা �খলা �খলেছ এই িনয়ম অনসুাের: 
 

● ��েত, তােদর একটা পূণ�সংখ�ার ধারা A1, A2, …, AN রেয়েছ; বেবর কােছ একটা লািক              
না�ার  a এবং এিলেসর কােছ একটা  লািক না�ার b  রেয়েছ।  

● �খেলায়ােড়রা পালা�েম চাল �দয়। �েত�ক চােল, বত� মান �খেলায়াড়েক ধারা হেত একটা           
অশনূ� সংখ�ক উপাদান বাদ িদেয় িদেত হেব; �েত�ক বাদ �দওয়া উপাদানেক বত� মান            
�খেলায়ােড়র লািক না�ােরর �িণতক হেত হেব। 

● যিদ �কান উপাদান বাদ �দওয়া অস�ব হয়, তেব বত� মান �খেলায়াড় �হের যােব। 
 
এটা িনি�ত �য, সসীম সংখ�ক চােলর পের একজন �খেলায়াড় �খলাটা িজতেব। যিদ বব আেগ              
চাল �দয় এবং বব আর এিলস দইুজেনই সেব�া�ম উপােয় �খেল তেব �খলাটার জয়ী �ক হেব তা                
�বর কেরা। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন িতনটা পূণ�সংখ�া  N, a এবং  b �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং "ALICE" ি�� িদেত হেব যিদ এিলস জয়ী                
হয় অথবা "BOB" ি�� িদেত হেব যিদ বব জয়ী হয় (quotes ছাড়া)। 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 10 
- 1 ≤ N ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ a, b ≤ 100 
- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (18 পেয়�) :  a = b 
- সাবটা� #2 (82 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 3 2 
1 2 3 4 5 
5 2 4 
1 2 3 4 5 
 
নমনুা আউটপুট : 
ALICE 
BOB 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: বব 3 বাদ িদেয় �দয় এবং ধারাটা [1,2,4,5] হেয় যায়। তারপের, এিলস 2 বাদ িদেয় �দয়                  
এবং ধারাটা [1,4,5] হেয় যায়। এখন, বেবর কােছ �কান উপায় �নই তাই এিলস হেব জয়ী। 


