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Ping Paja Pong 

 
�শফ এবং পাজা একটা অসীম �খলা িপং পং �খলা �� করেলা। এই �খলার িনয়ম�েলা িনেচ               
�দওয়া হল: 

● �খেলায়ােড়রা অসীম সংখ�ক �খলা �খেল। �েত�ক �খলার �শেষ, �য �খেলায়াড় এটা �জেত            
�স একটা পেয়� ��ার কের। 

● �েত�ক �খলায় �খেলায়াড়েদর মেধ� একজন সাভ�  কের। �শফ ��র �খলায় সাভ�  কের। 
● �িত K পেয়� ��ার হওয়ার পের (�য �খেলায়াড়ই এ�েলা ��ার ক�ক না �কন), অথ�াৎ              

�শষ �যবার সাভ� করা �খেলায়াড় বদেলেছ তার K সংখ�ক �খলার পের, এরপেরর �খলায়             
সাভ� করা �খেলায়াড় বদেল যায়: যিদ মা� �শষ হওয়া �খলায় �শফ সাভ� কের তেব এর               
পেরর �খলায় পাজা সাভ� করেব; অথবা যিদ পাজা সাভ� কের থােক, তেব এর পের �শফ               
সাভ�  করেব। 

এক পয�ােয় �খেলায়ােড়রা �খলায় ডুেব যায় এবং এর পেরর �খলায় কার সাভ� করা উিচত তা               
ভুেল যায়। তুিম কী তােদরেক তা িনধ�ারণ করেত সাহায� করেত পারেব? ইিতমেধ� �শফ X              
পেয়� ��ার কেরেছ এবং পাজা  Y পেয়� ��ার কেরেছ। 
 
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 এবং একমা� লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া X, Y           
এবং  K �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব যা হেব "Chef" যিদ এর                 
পের �শেফর সাভ�  করা উিচত অন�থায় " Paja" (quotes ছাড়া)। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 50  
- 0 ≤ X, Y ≤ 109 

- 1 ≤ K ≤ 109 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
1 3 3 
5 7 2 
38657 76322 564 
 
নমনুা আউটপুট : 
Paja 
Chef 
Paja 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ �থম িতনটা �খলায় সাভ� কের, এর পের পাজা সাভ� করা �� কের। �স �ধু একটা                  
�খলায় সাভ�  কের, তাই এরপের তার সাভ�  করা উিচত। 


