
 

 

November Long Challenge 2018 
Problem Code: PRDRG 

 
 

 
Chef and Ridges 

 
আমােদর একটা কাড� েবােড� র আয়তাকার অংশ রেয়েছ যার �� 1 (তার উ�তা ���পূণ� নয়)।             
আমরা এটােক এভােব ভাঁজ করেবা:  

● কাড� েবােড� র ডানপাশ তুেল বামপােশর সােথ লাগাও  
● এভােব ½ �ে�র একটা �ছাট কাড� েবাড� পাওয়া যােব। যিদ এই ভাঁজটা আমরা খুেল �ফিল;              

তেব আমরা মাঝখােন একটা উল� দাগ �দখেত পােবা।  
● এই নতুন কাড� েবােড� র বামপাশ তুেল (নতুন) ডানপােশর সােথ লাগাও  
● এরপের সৃ� কাড� েবােড� র ডানপাশ তুেল বামপােশর সােথ লাগাও, ইত�ািদ  

 
যখন কাড� েবাড� ভাঁজ করা হয়, এর �ক একটা পাশ হেব নতুন সৃ� দাগ (এছাড়াও িভতের               
অেনক দাগ থাকেত পাের, িক� �স�লা আমরা িবেবচনা করেবা না)। k-তম ভাঁেজর �ারা সৃ�              
দাগেক  Rk �ারা িনেদ�শ কির। 
 
সব�েমাট কাড� েবাড� টােক আমরা N বার ভাঁজ কির। এরপের, আমরা এর ভাঁজ�েলা খুেল �ফিল             
এবং দাগ�েলা পয�েব�ণ কির। মলূ কাড� েবােড� র বামপাশ হেত RN দােগর (অথ�াৎ �শেষ সৃ� দাগ)              
দরূ�েক  DN �ারা �কাশ কির। উদাহরণ��প,  D1 = ½ এবং  D2 = ¼ ।  
 
DN �ক একটা irreducible ভ�াংশ x/y �ারা �ারা �কাশ করা যায়। এই ভ�াংশ খুেঁজ �বর               
কেরা। ধের নাও, কাড� েবাড� টােক আমরা যত ই�া ভাঁজ করেত পারেবা।  
 
ইনপুটইনপুট: 
�থম এবং একমা� লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T থাকেব যা �ট�েকেসর সংখ�া িনেদ�শ কের। �েত�ক              
�ট�েকেসর জন�, একটা ��স এবং একটা পূণ�সংখ�া  N থাকেব এরপর।  
 



 

আউটপুটআউটপুট: 
এক লাইেন 2T সংখ�ক ��স-স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� কেরা। i-তম (1≤i≤T) �ট�েকেসর           
জন�, 2 i−1 তম এবং 2 i তম পূণ�সংখ�া  x এবং  y িনেদ�শ করেব — �শষ দােগর অব�ান। 
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5 
- 1 ≤ N ≤ 25 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (10 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 5 
- 1 ≤ N ≤ 5 

- সাবটা� 2 (90 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
2 1 2 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
1 2 1 4 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: আমরা �ধু একবার ভাঁজ করব তাই,   x = 1 এবং  y = 2।  
�কস 2: আমরা কাড� েবাড� টােক দইুবার ভাঁজ করেবা। �শষ দাগ ¼ দরূে� অবি�ত তাই, x = 1                
এবং  y = 4। 


