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Problem Code: SC31 

 
 

 
Weapon Value 

 
�শফল�াে� N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) �িতেযাগী িনেয় একটা �িতেযািগতা             
চলেছ। এই �িতেযািগতায় N−1 টা রাউ� আেছ। �েত�ক রাউে�, �বেছ �নওয়া দইুজন            
�িতেযাগীর মেধ� লড়াই চেল, তােদর মেধ� একজন �হের যায় এবং �স �িতেযািগতা �থেক বাদ              
পেড় যায়।  
 
দশ ধরেনর অ� রেয়েছ (যারা 1 �থেক 10 ন�র �ারা িচি�ত)। �তামােক N সংখ�ক ি�ং S1,                
S2,…, SN �দওয়া হেব; �েত�ক �েযাজ� i এবং j এর জন�, Si এর j-তম অ�র '1' হেব যিদ i-তম                   
�িতেযাগীর কােছ ��েত j ধরেনর একটা অ� িছল অন�থায় তা হেব '0'। �েত�ক লড়াইেত,              
উভয় �িতেযাগীর কােছ আেছ এমন �িত অ� j �ংস হেয় যায়; লড়াই �শেষ, জয়ী �িতেযাগী               
�হের যাওয়া �িতেযাগীর অবিশ� (�য�েলা �ংস হয়িন) সব অ� িনেয় �নয়। �খয়াল কেরা �য              
একজন �িতেযাগীর কােছ �য অ�ই থা�ক না �কন �স িজতেতও পাের হারেতও পাের। 
 
�শফ �িতেযািগতায় �কান উে�জনা খুেঁজ পাে� না, �স জানেত চায় �শষ লড়াই �শেষ             
�িতেযািগতায় জয়ীর (�িতেযাগীরা এেক অপেরর সােথ �যভােবই লড়াই ক�ক না �কন বা            
লড়াই�েলার ফলাফল যাই �হাক না �কন) সেব�া� কয়টা অ� থাকা স�ব? তুিম িক তােক সাহায�               
করেত পারেব? 
 
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। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন              

একটা ি�ং  Si থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �িতেযািগতায়              
জয়ীর সেব�া� যত সংখ�ক অ� থাকেত পাের । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- |Si| = 10 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 10 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 
1110001101 
1010101011 
0000000011 
 
নমনুা আউটপুট : 
4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: যিদ �থম ব�ি� ি�তীয় ব�ি�েক হারায়, অ� 1, 3, 7 এবং 10 �ংস হেয় যায়। এরপের,                  
যিদ তৃতীয় ব�ি� �থম ব�ি�েক হারায় (যার কােছ এখন অ� 2, 5, 8 এবং 9 আেছ), অ� 9                  
�ংস হেয় যায় এবং জয়ী ব�ি�র কােছ অ� 2, 5, 8 এবং 10 আেছ। 


