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Khaled in HIT 

 
�কাচ খােলদ HIT (Hag Institute of Technology) এর একজন িশ�ক। তেব, তার িকছু             
সমস�া আেছ। 
 
স�িত �কাচ খােলদ �িভ এে�না ব�বহার কের 8G �নটওয়াক� িনম�াণ করার এবং তােদরেক             
এেস�িল িদেয় ��া�ািমং করার একটা �কাস� পড়াি�েলন। তার �ােস N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র               
�ারা িচি�ত) িশ�াথ� রেয়েছ; অ�ুত কারেণ এই সংখ�া সবসময় 4 এর �িণতক। ফাইনাল             
পরী�া �শষ হেয়েছ এবং খােলেদর কােছ তার সকল N জন িশ�াথ�র ��ার আেছ। �েত�ক              
�েযাজ� i এর জন�, i-তম িশ�াথ�র ��ার Ai; �েত�ক ��ার হল 0 �থেক 100 এর মেধ� একটা                 
পূণ�সংখ�া। বত� মান ��ড-��ার িডি�িবউশন এরকম: 

● 60 এর কম ��ােরর জন� ��ড D 
● 60 এর সমান বা �বিশ, িক� 75 এর কম ��ােরর জন� ��ড C 
● 75 এর সমান বা �বিশ, িক� 90 এর কম ��ােরর জন� ��ড B 
● 90 এর সমান বা �বিশ ��ােরর জন� ��ড A 

 
তেব, �কাচ খােলদ এেত স�� নয়। �স চায় �ক N/4 জন িশ�াথ� �েত�ক ��ড (A, B, C এবং                  
D) পােব, যােত ��ড�েলার মেধ� ভারসাম� র�া হয়। ��ার�েলা পিরবত� ন করা যােব না, তেব              
��েডর ব�াি��েলা পিরবত� ন করা যােব। তাই, �স িতনটা পূণ�সংখ�া x, y এবং z �বেছ িনেয় ��ড                
িডি�িবউশন িনেচর মত করেত চায় (�খয়াল কেরা �য ��েত x = 60, y = 75 এবং z = 90                   
িছল): 

● x এর কম ��ােরর জন� ��ড D 
● x এর সমান বা �বিশ, িক�  y এর কম ��ােরর জন� ��ড C 
● y এর সমান বা �বিশ, িক�  z এর কম ��ােরর জন� ��ড B 
● z এর সমান বা �বিশ ��ােরর জন� ��ড A 



 

�তামার কাজ হেব x, y এবং z খুেঁজ �বর করা যােত ��ড�েলার মেধ� ভারসাম� র�া হয়। যিদ                 
একািধক সমাধান থােক, তেব �যটার জন� x+y+z এর মান সেব�া� হয় �সটা �বেছ নাও (কারণ               
খােলদ িশ�াথ�েদর সামেন �াট� থাকেত চায়); এটা �মাণ করা যােব �য এরকম সেব�া� একটা              
সমাধান থাকেব। মােঝমেধ� এরকম ব�াি� খুেঁজ �নওয়া অস�ব হেব এবং �কাচ খােলদ পদত�াগ             
করেব কারণ তার পরী�ার ���েলা িন�মােনর িছল। 
 
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 সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, যিদ �কান সমাধান না থােক, তেব এক লাইেন পূণ�সংখ�া −1 ি��                
করেত হেব; অন�থায়, এক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া x, y এবং z ি�� করেত              
হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 4 ≤ N ≤ 100 
- N হেব 4 এর �িণতক 
- 0 ≤ Ai ≤ 100 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5,000 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: �াভািবক িডি�িবউশনটাই স�ক। 
�কস 4: সকল িশ�াথ�র ��ার এবং ��ড একই, তাই ব�াি��েলা �কানভােব �বেছ �নওয়া যােব              
না এবং �কাচ খােলদ পদত�াগ করেব। 
 


