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Codechef War 

 
িবটল�া� �শফল�াে�র িব�ে� যু� �ঘাষণা কেরেছ এবং তােদর লড়াই করেত একদল �সন�            
পা�েয়েছ, িক� �শফল�া� সফলভােব �িতেরাধ কের এবং িবটল�াে�র �সনাদেল N সংখ�ক           
�সন� বািক থােক। তােদর যু� �জতার �কান স�াবনা �নই এবং তারা আ�সমপ�ণ করেত চায়              
না, তাই তারা গণ আ�হত�া করার পিরক�না হােত িনেয়েছ। িবটল�াে� অবিশ� �সনাদেলর            
দলেনতা জেশর িচ�াভাবনা িভ�  — �স বাঁচেত চায় এবং �কানভােব পালােত চায়। 
 
�সন�েদরেক 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত করা হেয়েছ; জশ হল �সন� N। �সন�রা একটা বেৃ� 1,                 
2, …, P−1, N, P, P+1, …, N−1 এই �েম দাঁড়ােব। তারা এমনভােব দাঁড়ােব যােত যিদ                
জেশর অব�ান P (1 ≤ P ≤ N) হয়, তেব �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N−2, i ≠ P−1) এর জন�, �সন� i                        
এর �ক ডানপােশ �সন� i+1 থাকেব, জেশর �ক ডানপােশ �সন� P (যিদ P ≤ N−1) অথবা                
�সন� 1 (যিদ P = N) থাকেব এবং �সন� P−1 (যিদ P ≥ 2) অথবা �সন� N−1 (যিদ P = 1) এর                      
�ক ডানপােশ জশ থাকেব; যিদ 2 ≤ P ≤ N−2 হয়, �সন� N−1 এর �ক ডানপােশ �সন� 1                  
থাকেব। �েত�ক �েযাজ� i (1 ≤ i ≤ N−1) এর জন�, �সন� i এর কােছ একটা তেলায়ার আেছ যার                   
পাওয়ার  Ai। জশ একটা ঢাল িনেত চায় যার িডেফ� পাওয়ার  D। 
 
িনেচর িনয়ম অনযুায়ী �সন�রা গণ আ�হত�া �� কের: 

● ��েত �সন� 1 হল আ�মণকারী �সন�। 
● যিদ আ�মণকারী �সন� জশ না হয়, তেব এই �সন� বত� মােন তার ডানপােশ থাকা             

�সন�েক আ�মণ কের। 
● যখন জশ পাওয়ার a �ারা আ�া� হয়, তার ঢােলর বত� মান িডেফ� পাওয়ার a কেম              

যায়, এবং যিদ এটা ঋণা�ক হেয় যায়, জশ মারা যায়। যিদ অন� �কান �সন� আ�া� হয়,                
�স �িতেরাধ করার �চ�া কের না এবং তৎ�ণাৎ মারা যায়। আ�মণকারী �সেন�র            
পাওয়ার বদলায় না। 



 

● এরপের, বত� মান আ�মণকারী �সেন�র ডানপােশ থাকা জীব� �সন� আ�মণকারী �সন�          
হেয় যায় এবং এই �ি�য়া চলেত থােক যত�ণ না �ধু একটা �সন� বািক থােক। 

 
এটা �� �য, এভােব জশ সবেশেষ �বেঁচ যাওয়া �সন� হেত পারেব না। তেব, �শফল�াে�র              
�জনােরল �শফ �ক দইুজন �সন� জীিবত থাকা অব�ায় (জশ এেদর মেধ� একজন হেত চায়)              
�শফল�াে�র ফুল ফায়ার পায়ার F িদেয় এই �ি�য়ায় বাঁধা িদেত চায়। �যেহতু এই আ�মণ              
অনাকাংিখত, উভয় আ�া� �সন� �াধীনভােব তােদর কােছ থাকা অ� িদেয় িনেজেক র�া            
করার �চ�া কের। জশ বাঁচেব যিদ তার ঢােলর বত� মান িডেফ� পাওয়ার অ�ত F হয়। অন�               
�যেকান �সন� বাঁচেব �ধুমা� যিদ তার তেলায়ােরর পাওয়ার F হেত বড় হয়। �যেহতু �শফল�া�              
আবার আ�মণ করেব না, যিদ জশ এবং অন� �সন� দজুেনই �বেঁচ যায়, তেব অন� �সন� জশেক                
�মের �ফলেব। তাই, জশ চায় �শফল�াে�র আ�মেণ একমা� �বেঁচ যাওয়া �সন� হয়। 
 
�তামার কাজ হেব D এর সব�িন� স�াব� মান খুেঁজ �বর করা যােত জশ সেব�া�ম উপােয় তার                
অব�ান �বেছ িনেল �স �বেঁচ যােব (অথবা িনধ�ারণ কেরা �য �স বাঁচেত পারেব না) এবং সব�িন�                
অব�ান  P খুেঁজ �বর করা যােত �স িডেফ� পাওয়ার  D এর একটা ঢাল িনেল �স �বেঁচ যােব। 
 
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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N−1 সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN-1 থােক। 
● তৃতীয় লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  F �দওয়া থােক। 

 
 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� �থেম এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব যা হেব "possible"                
যিদ জশ �বেঁচ �যেত পাের অথবা "impossible" যিদ �স বাঁচেত না পাের (quotes ছাড়া)। যিদ,               
�স �বেঁচ �যেত পাের, ি�তীয় একটা লাইন ি�� করেত হেব যােত দইুটা ��স-�সপােরেটড             
পূণ�সংখ�া  P এবং  D থাকেব। 
 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤1,000  
- 2 ≤ N ≤ 1,000,000 
- 1 ≤ Ai ≤ 10,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ F ≤ 10,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 1,000,005 পার করেব না 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 2 ≤ N ≤ 100 
- 1 ≤ Ai ≤ 100 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ F ≤ 100 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 
12 34 45 5 
10 
5 
10 15 43 20 
5 
 
নমনুা আউটপুট : 
possible 
4 100 
impossible 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: যখন জশ P = 4 অব�ােন থােক, �সন� 1 িদেয় �� কের বেৃ�র চারপােশ �সন�েদর আিদ                  
পাওয়ার [12, 34, 45,  D, 5] (D �ারা জশ বঝুায়)। এর পের এ�েলা ঘেট: 

● পাওয়ার 12 এর �সন� পাওয়ার 34 এর �সন�েক আ�মণ কের তােক �মের �ফেল। 



 

● পাওয়ার 45 এর �সন� জশেক আ�মণ কের এবং �স তা �িতেরাধ কের। এখন জীিবত              
�সন�েদর পাওয়ার হেব [12, 45,  D−45, 5] এবং জশ হেব  আ�মণকারী �সন�।  

● জশ আ�মণ কের না, তাই তার ডানপােশর �সন� (যার পাওয়ার 5) আ�মণকারী �সন�             
হেয় যায়। �স  পাওয়ার 12 এর �সন�েক আ�মণ কের তােক �মের �ফেল।  

● পাওয়ার 45 এর �সন� আবার জশেক আ�মণ কের এবং �স আবার তা �িতেরাধ কের।  
● পাওয়ার 5 এর �সন� পাওয়ার 45 এর �সন�েক আ�মণ কের তােক �মের �ফেল। 
● এখন দইুজন �সন� �বেঁচ আেছ: জশ (যারা ঢােলর িডেফ� পাওয়ার D−90) এবং �য             

�সেন�র তেলায়ােরর পাওয়ার 5। তােদর �েত�কেক ফায়ার পায়ার F = 10 িদেয় আ�মণ             
করা হয়, তাই জেশর ঢােলর পাওয়ার  D−100 হেয় যায় এবং অন� �সন� মারা যায়। 

যিদ জশ �বেঁচ যায়, তার ঢােলর আিদ পাওয়ার D �ক অ�ত 45+45+10=100 হেত হেব। অন�               
�যেকান অব�ােনর জন�, জশ বাঁচেত পারেব না। 
 
�কস 2: D যতই বড় হক না �কন এবং জশ �য অব�ানই �বেছ �নয় না �কন, �শফল�াে�র                 
আ�মেণর পের জশ ছাড়া িবটল�াে�র অন� �সন� সবসময় �বেঁচ যােব। এরপের এই �সন� জশেক              
আ�মণ করেত থাকেব যত�ণ না তার ঢাল �ভে� যায় এবং �স মারা যায়। 


