
 

TYPING: Chef and Typing 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
�শফ টাইিপং অনশুীলন করেছ কারণ তার বত� মান টাইিপং ি�ড খুবই কম। �স অনশুীলেনর জন� এমন একটা 
অ�াি�েকশন ব�বহার কের �যটা তােক টাইপ করার জন� একটা একটা কের শ� �দখায়।  
 
�কােনা শে�র �থম অ�রটা টাইপ করার জন� �শেফর 0.2 �সেক� লােগ। ঐ শে�র বাকী অ�র�েলার �িত� টাইপ 
করার জন� তার 0.2 �সেক� লােগ যিদ ঐ অ�রটা টাইপ করার জন� �স অােগর অ�রটার �চেয় িভ� হাত ব�বহার কের 
এবং 0.4 �সেক� লােগ যিদ �স একই হাত িদেয় ঐ অ�রটা টাইপ কের। �কােনা শ� টাইপ করার জন� �শেফর �য সময় 
লােগ তা হল ঐ শে�র �িত� অ�র টাইপ করার জন� �য সময় লােগ তােদর �যাগফল। এে�ে� অােরক� িবষয় হল, 
�কােনা শ� যিদ অনশুীলনীেত একািধকবার থােক, তাহেল ঐ শ�� �থমবার টাইপ করেত �শেফর �য সময় লােগ, এর 
পেরর বার �েলােত টাইপ করেত তার অেধ�ক সময় লােগ।  
 
�শফ এখন সহজ �মােড অনশুীলন করেছ। এই �মােড �কবল এমন সব শ� টাইপ করেত হয় যােদর মেধ� �ধু 'd', 'f', 'j' 
এবং 'k' অ�র�েলা রেয়েছ। 'd' এবং 'f' টাইপ করার জন� বাম হাত ব�ব �ত হয়। প�া�ের,  'j' এবং 'k' টাইপ করার জন� 
ডান হাত ব�ব �ত হয়।  
 
�শেফর অনশুীলনীেত ব�ব �ত শ��েলা �তামােক �দওয়া হেব। সব�েলা শ� টাইপ করেত �শেফর কত সময় লাগেব �সটা 
�তামােক বলেত হেব।  
 
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 লাইেন এক� পূণ� সংখ�া N �দওয়া থাকেব যা িনেদ�শ কের �শফ কয়� শ� টাইপ 
করেব। 

● এরপর N লাইেনর �িত�েত এক� কের ি�ং �দওয়া থাকেব যা িনেদ�শ কের �শফেক ঐ শ�� টাইপ করেত 
হেব।  

 
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত� �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন টাইপ করার জন� �শেফর কত সময় লাগেব �স সংখ�াটা ি�� করেত হেব। এে�ে� 
সমেয়র একক হল এক �সেকে�র এক দশমাংশ।  
 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 100  
● 1 ≤ N ≤ 100 
● �িত� শে� �কবল 'd', 'f', 'j' এবং 'k' অ�র�েলা রেয়েছ। 
● �িত� শে�র �দঘ�� 20 এর �বিশ হেব না। 

 
 



 

সাবটা�সাবটা�: 
সাবটা�সাবটা� #1 (100 পেয়�পেয়�):  ইনপুেটর িলিমেট যা �দওয়া অােছ তা। 
 
 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
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উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
61 
 


