
 

CHEFADD: Chef and Strange Addition 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
�শফ ক�ন ক�ন সমস�া সমাধান করেত পছ� কের। এখন �স িবখ�াত অসমাধানেযাগ� A+B=C সমস�া� সমাধান 
করার �চ�া করেছ। �শেফর একজন ব�ু �শেফর সােথ দ�ুািম করার জন� A এবং B এর িবট�েলা এেলােমেলা কের িদেলা। 
িক� মজার ব�াপার হল, এেলােমেলা কের �দওয়ার পেরও সংখ�া দ’ু�টার �যাগফল C থাকেলা।  
 
�শফ এখন ভাবেছ, এমন কত িভ� িভ� উপােয় A এবং B এর িবট�েলা এেলােমেলা করা স�ব যােত এেলােমেলা করার 
পেরও সংখ�া দ’ু�টার �যাগফল C থােক? ধের �নই, A এবং B এর িবট�েলা এেলােমেলা কের �দওয়ার পর তারা 
পিরবিত� ত হেয় যথা�েম A s এবং B s এ পিরণত হয়। দ’ু�টা উপায় (A s1 ,,Bs1) এবং (A s2 ,,Bs2) �ক অালাদা ধের �নওয়া 
হেব যিদ A s1 ≠ As2 অথবা B s1 ≠ Bs2 হয়।  
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের। �ট�েকস�েলার 
বণ�ণা িনেচ �দওয়া হল।  

● �িত� �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন িতন� ��স িদেয় অালাদা করা পূণ� সংখ�া A, B, C �দওয়া 
থাকেব।  

 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত� �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন এক� পূণ� সংখ�া ি�� কেরা যা িনেদ�শ কের কত িভ� িভ� উপােয় A এবং B এর 
িবট�েলা এেলােমেলা কের �দওয়া যায়।  
 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 1000  
● 1 ≤ A,B,C ≤ 109 

● A+B=C 
 
সাবটা�সাবটা�: 
সাবটা�সাবটা� #1 (50 পেয়�পেয়�):  1 ≤ A,B,C ≤ 105 

সাবটা�সাবটা� #2 (50 পেয়�পেয়�):  ইনপুেটর িলিমেট যা �দওয়া অােছ তা। 
 
 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
2 
1 2 3 
369 428 797 
 
উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
2 
56 



 

 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 1:  বাইনািরেত A = 01 এবং B = 10। তাহেল দ’ু�টা উপায় রেয়েছ:  
 
উপায় 1: A এর দ’ু�টা িবট পর�েরর সােথ জায়গা বদল কের এবং B এর দ’ু�টা িবট পর�েরর সােথ জায়গা বদল কের 
(�সে�ে� বাইনািরেত A s = 10, Bs = 01 এবং �ডিসমােল A s = 2, Bs = 1)।  
 
উপায় 2: �কােনা পিরবত� ন না কের।  


