
September Long Challenge 2018 
Problem Code : CHEFADV 

 
 

Chef and Adventures 
 

রহস�ময় Chefland… �শফ স�িত বঝুেত পাের Chefland এর িশ�া ব�ব�া, Discuss, এখন            
�সেকেল। তাই, �স �দেশর অবকাঠােমাগত উ�য়েনর জন� উপায় খুজঁার �চ�া করেছ। একটা            
স�াব� উপায় হল Discuss �থেক সব উপকরণ Discourse এ �ানা�র করা।  
  
�শফ Discourse এর অিধকার পােব যিদ তার ��ান এবং �মতা যথা�েম N এবং M হয়।               
��েত তার ��ান 1 এবং �মতা 1 িছল।  
 
�শফ তার দ�তা বাড়ােনার জন� িনেচর পদে�প�েলা িনেত পাের:  

● একটা সমস�া সমাধান করা - তার ��ান  X বাড়েব  
● একটা পুশ-আপ করা - তার �মতা  Y বাড়েব  
● ShareChat ই�টল কের তার ব�ুেদর সােথ �যাগােযাগ করা - তার ��ান এবং �মতা 1              

কের বাড়েব  
 
�শফ সেব�া� একবার ShareChat ই�টল করেত পারেব। বািক পদে�প�েলা �স �যেকােনা           
সংখ�কবার িনেত পারেব এবং �যেকােনা �েম �স�েলা করেত পাের।  
 
�শফেক জািনেয় দাও তার পে� Discuss �থেক Discourse এ �ানা�র করা স�ব িকনা। 
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।  
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন চার টা পূণ�সংখ�া N, M, X এবং Y              

থাকেব। 
 
আউটপুট: 
�েত�কটা �ট�েকেসর জন� এক লাইেন একটা ি�ং ি�� করেত হেব; "Chefirnemo" যিদ            
�েয়াজনীয় ��ান এবং দ�তা অজ� ন করা স�ব হয় অথবা "Pofik" যিদ এটা অস�ব হয়। 



শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N,M,X,Y ≤ 109 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (30 পেয়�) :  1  ≤ N,M,X,Y ≤ 100  
- সাবটা� 2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
5 
2 2 1 2 
11 10 5 9 
11 11 5 9 
12 11 5 9 
1 2 1 100 
 
নমনুা আউটপুট : 
Chefirnemo 
Chefirnemo 
Pofik 
Chefirnemo 
Pofik 
 
ব�াখ�া : 
�কস 2: �মতার সােথ Y = 9 একবার �যাগ কের �মতা 10 পাই।��ােনর সােথ X = 5 দইুবার                   
�যাগ কের ��ান 11 পাই।  
�কস 3: �যেকান ভােব �যেকান সংখ�ক পদে�প িনেলও �মতা M = 11 �কানভােব অজ� ন করা               
যােবনা। অবশ� ShareChat পদে�প �হণ করেল ��ান এবং �মতা দইুটাই 1 কের �বেড় যােব,              
তেব তখন ��ান এবং �মতা দইুটার �ত�ািশত মান একইসে� অজ� ন করা স�ব নয়।  
�কস 4: আমরা ��ান 11 এবং �মতা 10 �কস 2 এর মত কেরই অজ� ন করেত পাির। তার সােথ                  
ShareChat পদে�প িনেয় দইুটা মান 1 কের বাড়ােত পাির।  


