
 

 

January Challenge 2020 
Problem Code: DYNAMO 

 
 

 
Chef and Dynamo 

 
"The secret impresses no one, the trick you use it for is everything." - The Prestige 
 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া। 
 
সেব�া� N অে�র (দশিমক প�িতেত, ��েত শনূ� �নই) একটা ধনা�ক সংখ�ােক N-perfect            
সংখ�া বলা হয় ― অথ�াৎ,  X একটা  N-perfect সংখ�া হেব যিদ 0 <  X < 10N হয়। 
 
�শেফর ডায়নােমা নােম একজন িবখ�াত যাদকুর ব�ু আেছ। �শফ তার কােছ একটা নতুন যাদরু              
�কৗশল িশেখেছ এবং এখন �স তার বা�বী �শফােক এটা �দিখেয় ম�ু করেত চায়: 

● �থেম, �শফােক একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া N �বেছ িনেত হেব এবং এটা �শফেক বলেত             
হেব। 

● এরপের, �শফােক একটা N-perfect সংখ�া A �বেছ িনেত হেব এবং এটা �শফেক বলেত             
হেব। এরপের �শফেক একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া S �বেছ িনেত হেব এবং এটা �শফােক             
বলেত হেব। 

● এরপের, �শফা এবং �শফ এেক অপরেক পালা�েম চারটা N-perfect সংখ�া B, C, D             
এবং  E (এই �েম) বলেব। �শফা  B ও  D �বেছ িনেব, অন�িদেক �শফ �বেছ িনেব  C ও  E। 

● �শফা অেনক ম�ু হেব যিদ A+B+C+D+E হেয় যায় S এর সমান। তা না হেল একটা ব�থ�                
যাদরু �কৗশেলর �পছেন তার সময় ন� করায় �শফা �শেফর উপের �রেগ যােব। 

 
�যেহতু �শফ রা�াঘের ব��, �তামােক যাদরু �কৗশলটা তার হেয় কের �দখােত হেব এবং �শফােক              
ম�ু করেত হেব। ��ডার �শফা হেয় �খলেছ এবং এটা যাদরু �কৗশলটা ব�থ� করার �চ�া করেছ। 
 
 



 

ই�ােরকশন: 
● �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 জন�, ��েত �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া N ইনপুট িনেত            

হেব। এরপের, �তামােক এই কাজ�েলা করেত হেব: 
○ এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  A ইনপুট নাও। 
○ এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  S আউটপুট দাও। 
○ এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  B ইনপুট নাও। 
○ এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  C আউটপুট দাও। 
○ এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  D ইনপুট নাও। 
○ এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  E আউটপুট দাও। 

● সবেশেষ, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ইনপুট িনেত হেব: 1 যিদ �তামার            
�যাগফল  S স�ক হয় অথবা −1 যিদ এটা ভুল হয়। 

 
�খয়াল কেরা �য, যখন তুিম �ট�েকেসর �শেষ −1 পােব, Wrong Answer verdict �পেত             
�তামােক তৎ�ণাৎ �তামার ��া�াম ব� করেত হেব; অন�থায়, তুিম �যেকান non-AC verdict            
�পেত পােরা। �েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যও না। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 18 
- 1 ≤ A, B, C, D, E < 10N 

- 1 ≤ S ≤ 5⋅10N 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 5 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ই�ােরকশন: 
You             Grader 
                1 
                2 
                10 
50 
                10 
12 
                10 
8 
                1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1:  A = 10, B = 10, C = 12, D = 10 এবং  E = 8 এর �যাগফল 50, যা  S এর সমান। 
 
�খয়াল কেরা �য এই উদাহরণটা �ধুমা� ই�ােরকশন �কমন হেব তা বঝুার �ােথ� �দখােনা             
হেয়েছ। ��ডার এতটা ব�ু�পূণ� হেব না। 


