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Chef and Proxy 

 
�শফ একজন �মধাবী িব�িবদ�ালয় পড়ুয়া িশ�াথ� �য �কান �লকচাের যায় না কারণ �স মেন              
কের এ�েলা িবরি�কর এবং �কািডং-ই জীবন! তেব তার িব�িবদ�ালয় িকছু িনয়ম �মেন চেল             
এবং একজন িশ�াথ� �কান �কােস�র একটা পরী�ায় অংশ�হণ করেত পারেব যিদ এই �কােস�র             
�লকচার�েলার অ�ত  75% �ত �স উপি�ত থােক। 
 
�যেহতু তুিম �শেফর �ব�ে��, তুিম তােক পরী�া �দওয়ার জন� �েয়াজনীয় উপি�িত �পেত            
সাহায� করেত চাও। �শফ এখেনা তার �কােড ব�� এবং �স আর �কান �লকচাের �যাগ িদেত চায়                
না, তার একমা� িবক� তার িকছু ব�ু তােক �ি� িদেয় উপি�ত িহেসেব উপ�াপন করেব।              
িব�িবদ�ালেয় এটা �বশ পিরিচত, িক� খুব কম �লােকর এই কাজটা করার �িতভা আেছ। 
 
একটা �কােস� D িদেনর (1 �থেক D ন�র �ারা িচি�ত) �েত�ক িদেন একটা �লকচার থােক।               
�তামােক একটা D �দেঘ��র ি�ং S �দওয়া হেব যা িনেদ�শ কের �শফ �কান �লকচার�েলােত              
উপি�ত িছল — �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এই ি�ং এর i-তম অ�র হয় 'A' যিদ �শফ িদন i                   
�ত অনপুি�ত থােক অথবা 'P' যিদ �শফ িদন  i �ত আসেলই উপি�ত থােক। 
 
�শফ অনপুি�ত িছল এমন �েত�ক িদন d এর জন�, �শেফর �কান ব�ু এই িদেন �ি� িদেয়                
উপি�ত িহেসেব মাক� করেত পারেব যিদ �স তার পূব�বত� দইু িদেনর অ�ত একটা িদেন, অথ�াৎ               
d−1 ও d−2 তম িদেন, এবং তার পরবত� দইু িদেনর অ�ত একটা িদেন, অথ�াৎ d+1 ও d+2 তম                  
িদেন উপি�ত থােক (যিদ �স আসেলই উপি�ত থােক, �ধু উপি�ত িহেসেব মাক� করা নয়)। তেব               
�ি� িদেয় তােক �থম দইু িদন এবং �শষ দইু িদেন উপি�ত িহেসেব মাক�  করা অস�ব। 
 



 

সব�িন� কয়বার �ি� িদেয় �শফেক উপি�ত িহেসেব মাক� করা লাগেব যােত তার উপি�ত অ�ত              
75% (0.75) হয় তা �বর কেরা। �শেফর উপি�িত হল যতিদন �স উপি�ত িহেসেব মাক� করা               
আেছ, �ি� িদেয় বা আসেলই উপি�ত �থেক, তােক  D িদেয় ভাগ। 
 
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 ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  D �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  একটা  D �দেঘ��র ি�ং  S থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� কতবার               
�শফেক �ি� িদেয় উপি�ত িহেসেব মাক� করা লাগেব অথবা −1 যিদ �শেফর 75% উপি�িত              
অজ� ন করা অস�ব হয়। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 200 
- 1 ≤ D ≤ 1,000 
- S এ �ধু অ�র 'A' ও 'P' থােক 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
নমনুা ইনপুট : 
1 
9 
PAAPPAPPP 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: তৃতীয় িদেন একটা �ি�র পের, উপি�িত ি�ং হয় "PAPPPAPPP"। এখন, �শেফর             
উপি�িত অ�ত 75%, তাই সব�িন� সংখ�া� হল 1। 


