
 

 

March Lunchtime 2019 
Problem Code: SEVENSEG 

 
 

 
Corrupted Seven-Segment Display 

 
এক� �সেভন-�সগেম� িবিশ� িডসে� িবেবচনা কেরা, যা এক� দশিমক অ� (0 �থেক 9)             
�দশ�ন করেত ব�বহার করা হয়। �কান অ�েক �দখােনার জন� িডসে�র িকছু িনিদ�� �সগেম�             
আেলািকত করা হয়, িনেচর িচ��েত 1 �থেক 9 পয�� সব�েলা অ� �দখােনার জন� িডসে��েক              
বণ�না করা হেয়েছ। 

 
িডসে�র িকছু �সগেম� (স�বত সব�েলা বা �কান�েলাই না) ন� হেয় �গেছ, অথ�াৎ ঐ             
�সগেম��েলা কখনও আেলািকত হয় না। ন� �সগেম��িল খুেঁজ �বর করার জন� আমরা            
িডসে��র N � পরী�া �নই। �িত i এর জন� , আমরা xi অ�েক �দখােনার �চ�া কেরিছলাম                
এবং 7 � �সগেম�এর মেধ�  yi � �সগেম� আেলািকত হেয়িছল। 
এটা স�ব �য পরী�ার ফলাফল�িল ভুলভােব �রকড� করা হেয়েছ। �রকড� কৃত ফলাফল�িল �বধ            
িকনা তা িনধ�ারণ কেরা, �যমন ন� �সগেম��েলার এক� �সট থােক �যন, �িত� পরী�ার             
জন� �রকড� কৃত আেলািকত �সগেমে�র সংখ�া স�ক। যিদ ফলাফল�িল �বধ হয় তাহেল           
পরী�ার ফলাফল�িলর সােথ সাম�স�পূণ� ন� �সগেম��িলর সব�িন� স�াব� সংখ�া এবং          
সব�ািধক স�াব� সংখ�া �বর কেরা। 
 



 

ইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              

�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন এক� পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● এরপর N � লাইন থাকেব।�েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন� i তম লাইেন দইু� ��স                  

িবভািজত পূণ�সংখ�া  xi এবং  yi থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� : 

● যিদ পরী�া�েলার ফলাফল অৈবধ হয়, তেব এক লাইেন এক� ি�ং          
"invalid"(quotes ছাড়া) ি�� দাও । 

● অথবা এক লাইেন দইু� ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া- সব�িন� এবং সব�ািধক ন�              
�সগেমে�র সংখ�া ি�� দাও। 

 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 10 
- 0 ≤  xi ≤ 9  �েত�ক স�ক  i এর জন� 
- 0 ≤  yi ≤ 7  �েত�ক স�ক  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :   N = 1 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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নমনুা আউটপুট : 
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