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Problem Code: BRKBKS 

 
 

 
Breaking Bricks 

 
অ�াডা তার পরবত� কারােত �দশ�নীেত িকছু ইট ভা�েব। 
 
অ�াডা িতনটা ইট এেক অপেরর উপের �ূপাকাের �রেখেছ। ��েত, তােদর (উপর �থেক িনেচ)             
���েলা হল  W1, W2, W3। 
 
অ�াডার শি� S। যখনই �স ইেটর একটা �ূপেক আঘাত কের, সবেচেয় বড় k ≥ 0 িবেবচনা কেরা                 
�যন উপেরর k সংখ�ক ইেটর �ে�র �যাগফল S পার না কের; উপেরর k সংখ�ক ইট �ভে� যায়                 
এবং �ূপ হেত তােদরেক সিরেয় �ফলা হয়। �েত�ক আঘােতর পূেব�, �কান খরচ ছাড়া অ�াডা              
চাইেল ইেটর বত� মান �ূপ উি�েয় (reverse) িদেত পাের। 
 
যিদ অ�াডা সেব�া�ম উপােয় উ�ায় তেব সব�েলা ইট ভা�েত তার সব�িন� কয়টা আঘাত করেত              
হেত পাের তা খুেঁজ �বর কেরা। �তামােক উ�ােনার সংখ�া কমােনা লাগেব না। 
 
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 এবং একমা� লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া S,          
W1, W2 এবং  W3 �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �েয়াজনীয় সব�িন�             
আঘােতর সংখ�া । 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 64  
- 1 ≤ S ≤ 8 
- 1 ≤ Wi ≤ 2 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- এটা িনি�ত �য অ�াডা সব ইট ভা�েত পারেব 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  W1 = W2 = W3 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
3 1 2 2 
2 1 1 1 
3 2 2 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
2 
2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: অ�াডা �ূপটা উি�েয় এেক দইুবার আঘাত করেত পাের। �থম আঘােতর পূেব�, �ূেপর              
ইট�েলার (উপর হেত িনেচ) �� (2, 2, 1)। �থম আঘােতর পের, সবেচেয় উপেরর ইট �ভে�               
যায় এবং �ূপটা হেয় যায় (2, 1)। ি�তীয় আঘােত বািক সব ইট �ভে� যায়। 
 
এই ��ে� না উি�েয়ও �ূপটােক দইুবার আঘাত কের �ভে� �ফলা স�ব। �থম আঘােতর আেগ,              
এটা িছল (1, 2, 2)। �থম আঘােত উপেরর দইুটা ইট �ভে� যায় এবং ি�তীয় আঘােত �শেষর                
ইটটাও �ভে� যায়। 
 


