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Missing Number 

 
��তাি�ক জন আর তার �ম এক আিদ সভ�তার অবেশষ খুেঁজ �পেয়েছ। আংিশকভােব �ংস             
হেয় যাওয়া বািড়�েলার �দওয়ােল িকছু অ�ুত সংখ�ােজাড়া রেয়েছ। জন ধের িনেয়েছ �েত�ক            
�জাড়ার �থম সংখ�া সবসময় একটা িভি� (base) িনেদ�শ কের (যা দশিমক প�িতেত �লখা)             
এবং এই �জাড়ার ি�তীয় সংখ�া এই িভি�েত �লখা ― উদাহরণ��প, 3 2110 িনেদ�শ কের               
(2110)3 = 2⋅33+1⋅32+1⋅3+0 = 66। 
 
দভু� াগ�বশত, �ায় �দখা যায় �থম সংখ�াটা (িভি�) হািরেয় �গেছ। জন �দওয়াল�েলােত পাওয়া            
সংখ�ােজাড়া�েলার একটা তািলকা �তির কেরেছ, �যখােন হািরেয় যাওয়া িভি��েলােক �স −1           
িদেয় �কাশ কেরেছ। উদাহরণ��প,  
 
-1 10001 
3 2110 
-1 18565 
 
জন জানেত চায় সকল সংখ�ােজাড়া একই সংখ�ােক �কাশ কের িক না ― অথ�াৎ দশিমক              
প�িতেত (10 িভি�) �কান সংখ�া X �বেছ িনেয় সকল হািরেয় যাওয়া িভি� এভােব অনমুান করা               
যায় িক না যােত �দওয়ােল �লখা সব �জাড়ার ি�তীয় সংখ�া�েলা, তােদর িভি� হেত 10 িভি�েত               
�পা�র করেল, X এর সমান হয়। �েত�ক হািরেয় যাওয়া িভি�র সংখ�ােজাড়া (−1, Y) এর জন�,               
আমরা একটা িভি� পূণ�সংখ�া B �বেছ িনব যােত 2 ≤ B ≤ 36 হয় এবং B িভি�েত Y একটা                   
স�ক সংখ�া। 
 
�যেহতু জন িবশাল সংখ�া িনেয় কাজ করেত চায় না, �স X > 1012 স�ক িহেসেব িবেবচনা কের                 
না। তারপেরও অেনক স�াব� উ�র থাকেত পাের, তাই �স �তামার সাহায� �চেয়েছ। �তামার             



 

কাজ হেব সবেচেয় �ছাট সংখ�া X খুেঁজ �বর করা যা সব শত� �মেন চেল অথবা িনধ�ারণ করা �য                  
এমন �কান সংখ�া �নই। 
 
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। 
● এরপেরর N লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া B এরপের একটা ��স এবং একটা             

ি�ং Y থােক, যা �দওয়ােল খুেঁজ পাওয়া একটা সংখ�ােজাড়া িনেদ�শ কের; ি�ং Y �ত,              
(10)10 �থেক  (35)10 অংক�েলা  'A' �থেক  'Z' অ�র িদেয় �কাশ করা হয়। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সবেচেয় �ছাট               
সংখ�া  X অথবা  −1 যিদ �কান স�ক সংখ�া পাওয়া না যায়। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 200  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- 2 ≤ B ≤ 36 অথবা  B = −1 
- Y �ত �ধু ' 0' �থেক ' 9' অংক�েলা এবং ' A' �থেক ' Z' অ�র�েলা থােক 
- ইনপুেটর �েত�ক �জাড়া (B, Y) এর জন�, যিদ B ≠ −1 হয়, তেব B িভি�েত Y                

একটা স�ক সংখ�া 
- ি�ং  Y এর �দঘ�� সেব�া� 40 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : অ�ত একটা �জাড়া ( B, Y) থােক �যন  B ≠ −1 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
2 
3 
-1 10000 
8 20 
-1 16 
3 
-1 10100 
-1 5A 
-1 1011010 
 
নমনুা আউটপুট : 
16 
90 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● 2 িভি�েত (10000) হল 10 িভি�েত 16 
● 8 িভি�েত (20) হল 10 িভি�েত 16 
● 16 িভি�েত (16) হল 10 িভি�েত 16 

�কস 2: 
● (10110)3 = (90)10 

● (5A)16 = (90)10 

● (1011010)2 = (90)10 

 


