
September Long Challenge 2018 
Problem Code : CHEFZERO 

 
 

Chef and Condition Zero (Challenge) 
 

ShareChat �দেশ �শফ বসবাস কের। �দশটােক একটা N×M ি�ড �ারা �কাশ করা যায়; সাির i               
এবং কলাম j (1≤i≤N, 1≤j≤M) এর �সলেক (i,j) �ারা �কাশ করা হয়। ি�েডর �েত�কটা �সল               
হল একটা শহর; (i,j) �সেলর শহেরর জনসংখ�ােক Ai,j �ারা �কাশ কির। দইুটা শহরেক পা��বত�              
ধরা হেব যিদ তােদর �সল দইুটার কমন সাইড থােক।  
 
�শফ এই �দশেক K সংখ�ক �জলায় ভাগ করেত চায়। �েত�কটা �জলােক সংযু� হেত হেব, অথ�াৎ               
�েত�কটা �জলার িভতেরর �যেকােনা শহর �থেক অন� �যেকান শহের �ধুমা� এই �জলার            
পা��বত� শহরসমেূহর মেধ� চলােফরা কের �পৗঁছােনা যায়।  
 
�যেহতু এভােব �জলা �তির করার অেনক উপায় আেছ, �শফ �তিরকৃত �জলা�েলার মেধ� সেব�া�             
এবং সব�িন� জনসংখ�ার পাথ�ক� (পরমমান) যথাস�ব কমােত চায়। তােক এই ক�ন সমস�ার            
সমাধান কের সাহায� কেরা!  
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন িতনটা পূণ�সংখ�া  N, M এবং  K �দওয়া আেছ।  
● এর পের N সংখ�ক লাইন আেছ। i-তম (1≤i≤N) লাইেন M সংখ�ক পূণ�সংখ�া Ai,1,             

Ai,2,…, Ai,M রেয়েছ।  
 
আউটপুট: 
N সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। i-তম (1≤i≤N) লাইেন M সংখ�ক পূণ�সংখ�া Bi,1, Bi,2,…, Bi,M              
ি�� কেরা, �যখােন Bi,j �ারা (i,j) �সেলর শহর �কান �জলায় অবি�ত তা বঝুায় এবং              
1≤Bi,j≤K। �েত�ক �জলা সংযু� হেত হেব।  
 
শত� াবিল: 

- 1≤N,M,K≤1,000 
- 1≤Ai,j ≤109  



নমনুা ইনপুট : 
3 3 2 
1 10 3 
2 5 3 
3 1 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 1 
 
ব�াখ�া : 
দইুটা �জলা রেয়েছ এখােন। �থম �জলার জনসংখ�া 1+2+3+1+1+3+3=14 এবং ি�তীয় �জলার           
জনসংখ�া 10+5=15।  
 
��ািরং: 
�েত�কটা �ট�েকেসর (�ট�ফাইল) ��ার হল  
(MaxPopulation−MinPopulation)⋅109/SumOfPopulations, �যখােন MaxPopulation   
সব �জলার মেধ� সেব�া� জনসংখ�া, MinPopulation সব �জলার মেধ� সেব�া� জনসংখ�া এবং            
SumOfPopulations সব শহেরর জনসংখ�ার �যাগফল। একটা সাবিমশেনর ��ার হেব সব          
�ট�ফাইেলর ��ােরর �যাগফল। �দ� নমনুা আউটপুেটর জন� ��ার হেব         
1*109/29≐34482758.62069।  
যিদ �তামার সল�ুশন িনয়ম �মেন আউটপুট না �দয় তেব তার verdict হেব Wrong Answer।  
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
�মাট িবশটা �ট� �কস রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা চারটা             
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র 20% (4/20)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� �কেস non-AC verdict পায়, �তামার             
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            
�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
বািক �ষালটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব।  
 
 



িনেচর সুেডােকাড �ট� �জনােরট করার জন� ব�বহার করা হেয়িছল। ধের নাও �য rand(l, r)              
ফাংশন l �থেক r (both inclusive) এর মেধ� একটা uniformly random না�ার �জনােরট             
কের।  
 
MAXA := 1000000000 
N := rand(500, 1000) 
M := rand(500, 1000) 
K := rand(500, 1000) 
for i in 1..N: 

for j in 1..M: 
A[i][j] := rand(1, MAXA) 

 


