
 

 

July Challenge 2019 
Problem Code: GUESSPRM 

 
 

 
Guess the Prime! 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া। 
 
�শফ 2 �থেক 109 এর মেধ� (2 ও 109 সহ) একটা �মৗিলক সংখ�া P �বেছ িনেয়েছ। তুিম �সটা                  
অনমুান করেত চাও। 
 
�যেহতু �শফ ব�� মানষু, তুিম তােক সেব�া� M সংখ�ক �� িজে�স করেত পারেব। �েত�ক �ে�               
তুিম �শফেক একটা পূণ�সংখ�া x (1 ≤ x ≤ 109) বলেব এবং এটা �েন �শফ �তামােক x2 modulo                  
P বলেব। সব �শেষ তুিম �শেফর �মৗিলক সংখ�া P অনমুান করেব এবং �স জানােব �তামার               
অনমুান স�ক হেয়েছ িক না। 
 
তেব �শফ মােঝমেধ� �তারণা কের: �স �খলার মেধ� �যেকােনা সংখ�ক বার তার �মৗিলক সংখ�া              
বদলােত পারেব (তুিম �তামার অনমুান জানােনার পেরও), তেব �স এমনভােব করেব �যন            
�তামার পূব�বত� সব �ে� তার উ�র সাম�স�পূণ� হয়। 
 
�শফ �তারণা করার পেরও স�ক �মৗিলক সংখ�াটা অনমুান কের তােক চমেক দাও! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ইনপুট: 
● �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� �কেস, ��েত তুিম �� িজে�স করেব (হয়েতা একটাও না)। 

○ �� িজে�স করেত এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 1 এবং x ি��            
করেব। 

○ এরপের �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া �দওয়া হেব।  
○ যিদ এই সংখ�াটা −1 হয়, তেব �তামার �ে� ভুল িছল অথবা তুিম অেনক �বিশ              

�� িজে�স কের �ফেলেছা এবং �তামার তৎ�ণাৎ ��া�াম ব� কের Wrong           
Answer verdict পাওয়া উিচত। অন�থায়, তুিম �যেকােনা verdict �পেত পােরা। 

○ অন�থায় এই সংখ�া �তামার �ে� �শেফর উ�র িনেদ�শ করেব। 
● যখন �তামার মেন হয় তুিম �শেফর �মৗিলক সংখ�া P জােনা, এক লাইেন দইুটা             

��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 2 এবং  P ি�� করেব। 
● এরপের, �তামােক এক লাইেন একটা ি�ং "Yes" অথবা "No" �দওয়া হেব। যিদ এই             

ি�ং "Yes" হয়, তেব �তামােক বািক �ট�েকস�েলা সমাধান কের �যেত হেব।           
অন�থায়, �তামার উ�র ভুল িছল এবং �তামার তৎ�ণাৎ ��া�াম ব� কের Wrong            
Answer verdict পাওয়া উিচত। 

 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ x ≤ 109 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- M = 10 
- �শফ ��েত  P �বেছ �নয় এবং �তারণা কের না 

- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  
- M = 5 
- �শফ ��েত  P �বেছ �নয় এবং �তারণা কের না 

- সাবটা� #3 (70 পেয়�) :   M = 2 
 



 

নমনুা ই�ােরকশন : 
You           Grader 
              2 
1 3 
              0 
2 3 
              Yes 
1 10 
              2 
1 3 
              2 
2 7 
              Yes 
 
ব�াখ�া: 
�কস 2: �শেফর �থম উ�র 2 কারণ 10 2 = 100 ≡ 2 modulo 7। 


