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Problem Code: HRDSEQ 

 
 

 
Hard Sequence 

 
�শফ একটা অসীম ধারা �লখার িস�া� িনেয়েছ। ��েত, �স 0 �লেখ এবং এরপের �স বারবার               
এই �ি�য়া স�� করেত থােক: 

● সব �শেষ �লখা উপাদান (যিদ ধারার বত� মান �দঘ�� l হয় তেব l-তম উপাদান) িবেবচনা              
কেরা; এেক  x �ারা �কাশ কির। 

● যিদ ধারায় x অন� �কান জায়গায় এর পূেব� উপি�ত না থােক, তেব পরবত� উপাদান হেব               
0। 

● অন�থায়, ধারায় x এর পূব�বত� উপি�িত িবেবচনা কেরা, অথ�াৎ k-তম উপাদান �যন এই             
উপাদান x এর সমান হয় এবং k+1-তম হেত l−1-তম সকল উপাদান x হেত িভ� হয়।               
পরবত� উপাদান হেব  l−k, অথ�াৎ  x এর �শষ দইু উপি�িতর মধ�কার দরূ�। 

 
এভােব পাওয়া ধারাটা হেব (0, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 2, 1, …): ি�তীয় উপাদান 0 কারণ (0) ধারায়                    
0 �ধু একবার আেছ, তৃতীয় উপাদান 1 কারণ ধারা (0, 0) �ত 0 এর দইু উপি�িতর মধ�কার                 
দরূ� 1, চতুথ� উপাদান 0 কারণ (0, 0, 1) ধারায় 1 �ধু একবার আেছ এবং এভােব বািক                 
উপাদান�েলা পাওয়া যায়। 
 
�শফ �তামােক একটা কাজ িদেয়েছ। এই ধারার N-তম উপাদান (x �ারা �কাশ কির) এবং              
ধারার �থম N সংখ�ক উপাদান িবেবচনা কির। এই N সংখ�ক উপাদােনর মধ� x এর উপি�িত               
সংখ�া গণনা কেরা। 
 
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 পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — N-তম উপাদােনর               
উপি�িত সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 128 
- 1 ≤ N ≤ 128 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 16 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 128 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
2 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ি�তীয় উপাদান হল 0। �থম দইু উপাদােনর মেধ� এটা দইুবার আেছ। 


