
 

 

September Lunchtime 2018 
Problem Code: CHHAPPY 

 
 

 
Chef and Happiness 

 
"What do you know about happiness?"  — Yoda 
 
�শফ সুখী হেব যিদ এই িতনটা শত�  পূরণ হয়: 

● �শফ একটা সু�াদ ুখাবার রা�া করেত পাের 
● �শফ �কান ��া�ািমং সমস�ায় �মাটাম�ু স�ক �কাড িদেয় AC পায় 
● �শফ পূণ�সংখ�ার ধারার একটা নতুন সমস�া খুেঁজ পায়  

 
আজেক িতনটা শত� ই পূরণ হেয়েছ। �শফ চায় তুিমও তার সুখ অনভুব কেরা এবং তােক এই নতুন                
সমস�ার সমাধান �বর কের দাও। সমস�াটা হল।  
 
�তামােক একটা পূণ�সংখ�ার ধারা A1, A2, …, AN �দওয়া হেব। �তামােক বলেত হেব এমন দইুটা            
ইনেড� i এবং j �বেছ �নওয়া যােব িকনা যােত Ai ≠ Aj িক� হয়। (যিদ এটা স�ব             AAi

= AAj
    

হয়, তেব �শফ সিত�ই অেনক খুিশ হেব।) 
 

ইনপুটইনপুট: 
● �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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন একটা ি�ং "Truly Happy" ি�� করেত হেব যিদ এভােব              
ইনেড� �বেছ �নওয়া স�ব হয় অথবা "Poor Chef" ি�� করেত হেব।  



 

শত� াবিলশত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না  

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (27 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 1,000 
- সাবটা� 2 (73 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
4 
4 
1 1 2 3 
4 
2 1 3 3 
5 
5 4 4 3 1 
5 
3 2 1 1 4 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
Truly Happy 
Poor Chef 
Poor Chef 
Truly Happy 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ খুিশ কারণ  A3 ≠ A1 এবং AA3

= AA1
 

�কস 2: এমন �কান ইনেড� �জাড়া �নই যা �শফেক খুিশ করেত পারেব।  
 


