
 

CIRCBIN: Bins in a Circle 
 
বণ�ণা: 
 
অ�ািলস এবং বব এক� �খলা �খলেছ। এই �খলােত, �থেম এক� বেৃ� N-� িবন থােক (1 �থেক N িদেয় �লেবলযু� - 
ঘিড়র কাঁটার িদেক)। �িত� �বধ i এর জন�, i+1 তম িবন হল i-তম িবেনর পরবত� �কওয়াইজ (ঘিড়র কাঁটার িদেক) 
িবন। 1-তম িবন হল N-তম িবেনর পরবত� �কওয়াইজ িবন। এছাড়াও, 1-তম িবন মেধ� এক� বল আেছ। 
 
�খলা� ি�র প�ারািমটার R এবং K িনেয় �খলা হয়। �াথিমকভােব, �খেলায়াড়রা এক� িবনেক িবেশষ িবন িহসােব 
মেনানীত কের। তারপর, তারা পালাবদল কের �খেল; অ�ািলস �থেম �খেল। পালা�েলােক 1 �থেক �ণা হয়। �িত� 
পালােত, িন�িলিখত ঘটনা ঘটেব: 

● বত� মান ��য়ারেক 1 এবং K এর মােঝ এক� পূণ�সংখ�া s িনব�াচন করেত হেব এবং বল�েক s ঘর ঘিড়র 
কাঁটার িদেক �ানা�িরত করেত হেব, অথ�াৎ এ�েক পরবত� �কওয়াইজ িবেন (যা এখেনা সরােনা হয়িন)  s বার 
সরােনা হেব।  

● তারপর, যিদ বত� মান পালা সংখ�া R �ারা িবভ� না হয়, িকছুই ঘটেব না। অন�থায়, b �ারা বত� মােন বল� 
ধারণ কের এমন িবন�েক িচি�ত করা যাক। বত� মান ��য়ারেক ব�ৃ �থেক িবন b-�ক সিরেয় �ফলেত হেব। 

● যিদ �ফেল �দওয়া িবন� িবেশষ িবন হয়, তাহেল বত� মান ��য়ার িজেত যােব।  
● অন�থায় (যিদ বত� মান পালা সংখ�া R �ারা িবভ� হয় তাহেল), বল�েক b-এর পরবত� �কওয়াইজ িবেন (যা 

এখেনা সিরেয় �ফলা হয়িন) রাখা হয়।  
 
এ� পির�ার �য �খলা� �শষ হেব এবং সব�দা একজন িবজয়ী আেছ। �িত� িবেশষ িবেনর পছে�র জন�, িবজয়ী িনধ�ারণ 
ক�ন।  
 
 
ইনপুট: 
ইনপুেটর �থম এবং একমা� লাইন�েত ��স িদেয় আলাদা করা িতন� পূণ�সংখ�া N, K এবং R রেয়েছ। 
 
 
অাউটপুট: 
এক� লাইন ি�� ক�ন যােত N �দেঘ��র এক� ি�ং থােক। �িত� �বধ i এর জন�, i-তম ক�াের�ার� 'A' হেব যিদ 
অ�ািলস িজেত আর 'B' হেব যিদ বব িজেত যখন i-তম িবন িবেশষ হয়। 
 
 
শত� াবলী: 

● 1 ≤ K ≤ N ≤ 10,000  
● 1 ≤ R ≤ 109−1 
● R িবেজাড় 

 
 
 



 

উদাহরণ ইনপুট 1: 
5 1 1 
 
উদাহরণ অাউটপুট 1: 
AAABB 
 
ব�াখ�া: 
�খেলায়াড়েদর �কান উপায় �নই। �িত� �খেলায়াড় �ধুমা� এক ধাপ কের বল ঘিড়র কাঁটার িদেক সরােত পাের, �য িবেন 
বল �নওয়া হয় তা সিরেয় িদেত পাের এবং বল ঘিড়র কাঁটার িদেক আেরক ধাপ সরােত পাের। িবেশষভােব:  

● অ�ািলস বল� িবন 1 �থেক িবন 2 �ত িনেয় যায়, িবন 2 সরায় এবং িবন 3 �ত বল� রােখ। 
● বব বল� িবন 3 �থেক িবন 4 �ত িনেয় যায়, িবন 4 সরায় এবং িবন 5 �ত বল� রােখ। 
● অ�ািলস বল� িবন 5 �থেক িবন 1 �ত িনেয় যায়, িবন 1 সরায় এবং িবন 3 �ত বল� রােখ। 
● বব বল� িবন 3 �থেক িবন 5 �ত িনেয় যায়, িবন 5 সরায় এবং িবন 3 �ত বল� রােখ। 
● অ�ািলস বল� িবন 3 �থেক িবন 3 �ত িনেয় যায়, িবন 3 সরায়। আর �কান িবন বািক �নই, তাই �খলা �শষ 

হেয় যায়।  
 
 
উদাহরণ ইনপুট 2: 
5 5 1 
 
উদাহরণ অাউটপুট 2: 
AAAAA 
 
ব�াখ�া: 
তার �থম পালায়, অ�ািলস বল� 1 �থেক 5 � ধােপ ঘিড়র কাঁটার িদেক সরােত পােরন। �য িবন�ই িবেশষ �হাক না 
�কন, অ�ািলস এক ধােপ বল� �সখােন িনেয় িজেত �যেত পাের।  
 
উদাহরণ ইনপুট 3: 
52 13 37 
 
উদাহরণ অাউটপুট 3: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


