
 

 

November Long Challenge 2018 
Problem Code: RECIPES 

 
 

 
Chef and Recipes 

 
�শফ N সংখ�ক (1 �থেক N �ারা িচি�ত) পারমাণিবক সু�প �তির করেছ। �েত�ক সু�প হয়               
�মৗিলক পারমাণিবক সু�প অথবা অন� পারমাণিবক সু�েপর িম�ণ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,             
যিদ i তম সু�প �মৗিলক সু�প না হয়, তেব ci,1 এর এক একক, ci,2 এর এক একক এবং এভােব ci,Pi                    
এর এক একক পিরমাণ একে� িমি�ত কের এই সু�েপর এক একক �তির করা যায়। উে�খ� �য,                
এই Pi সু�প একক সব আলাদা সু�প হেত হেব এমন �কান কথা �নই এবং এই Pi একক িমি�ত                  
কের �ধুমা� এক একক পাই। 
 
�কান �মৗিলক পারমাণিবক সু�েপর দইু একক একে� িমি�ত করেল তারা এেক অপরেক �শিমত             
কের এবং িবল�ু হেয় যায়। তাই, আমরা �কান সু�প গঠনকারী �মৗিলক উপাদান�েলােক একটা             
�মৗিলক পারমাণিবক সু�েপর �সট �ারা �কাশ করেত পাির যােদরেক সু�পটা �তিরর সময়            
িবেজাড় সংখ�ক বার ব�বহার করা হয় (অথ�াৎ একটা �মৗিলক সু�প b �কান সু�প গঠনকারী              
�মৗিলক উপাদান�েলার �সেট থাকেব যিদ সব�েমাট b সু�েপর িবেজাড় একক পিরমাণ ব�বহার            
করা লােগ)। �কান পারমাণিবক সু�েপর ধারার গঠনকারী উপাদােনর �সট হেব এই ধারার সব             
সু�েপর এক একক পিরমাণ একে� িম�েণর ফেল উৎপ� সু�েপর গঠনকারী উপাদােনর �সট।  
 
�তামােক Q �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক �শেফর সু�েপর ধারা s1, s2,              
…, sK �দওয়া হেব; �তামােক বলেত হেব এই ধারার দইুটা পৃথক উপধারা �বেছ �নওয়া যােব               
িকনা যােদর গঠনকারী �মৗিলক উপাদােনর �সট একই হেব। দইুটা উপধারােক পৃথক বলা হেব             
যিদ এমন �কান ইনেড�  i না থােক �যন উভয় উপধারায় সু�প  si থােক।  
 
 
 
 



 

ইনপুটইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1≤i≤N) এর জন�, এেদর i-তম লাইেন থােক              

একটা পূণ�সংখ�া Pi; যিদ Pi ≠ 0 হয় তেব এরপের Pi সংখ�ক পূণ�সংখ�া ci,1, ci,2, …, ci,Pi                 
রেয়েছ।  

● এরপেরর লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  Q রেয়েছ। 
● এরপেরর Q লাইেন �েয়ির�েলা রেয়েছ। এেদর �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া K এবং            

এরপের  K সংখ�ক পূণ�সংখ�া  s1, s2, …, sK রেয়েছ।  
 
আউটপুটআউটপুট: 
এক লাইেন এক� Q �দেঘ��র ি�ং ি�� িদেত হেব। এই ি�ং এর i-তম ক�াের�ার '1' হেব যিদ                 
�েয়াজনীয় উপধারা �বেছ �নওয়া যায় অন�থায় '0' হেব।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 2⋅104 

- 1 ≤ K ≤ 30 
- 1 ≤ ci,j < i �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
- 1 ≤ si ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- P1 + P2+ … + PN ≤ 5⋅105 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (13 পেয়�) :  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- 1 ≤ K ≤ 6 

- সাবটা� 2 (22 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 500 
- সাবটা� 3 (65 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
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নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
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ব�াখ�াব�াখ�া: 
সু�প 1, 2 এবং 4 হল �মৗিলক পারমাণিবক সু�প। অন� সু�প�েলা হল: 

● সু�প 3: {1,2} 
● সু�প 5: {1,2,4} 
● সু�প 6: {1,2} (সু�প 2 এর 2 একক �শিমত হেয় যায়) 
● সু�প 7: {2,4} 
● সু�প 8: {1,4} 

 
�থম �েয়িরেত আমরা [3,4] এবং [5] উপধারা �বেছ িনেত পাির। {3,4} ধারার গঠনকারী             
উপাদান�েলার �সট হল {1,2,4}, যা সু�প 5 এর গঠনকারী উপাদান�েলার �সেটর সমান।  
 



 

�শেষর �েয়িরেত, আমরা [6,8] এবং [7] উপধারা �বেছ িনেত পাির। �েত�ক উপধারার            
গঠনকারী উপাদান�েলার �সট {2,4}, কারণ সু�প 1 এর দইু একক এেক অপরেক �শিমত কের              
�ফেল। �খয়াল কেরা �য �বেছ �নওয়া উপধারা�েলােত �দ� K সু�েপর �েত�কটা ব�বহার না             
করেলও চলেব, �যমন এে�ে� সু�প 5 ব�বহার করা হয় নাই।  


