জাতীয় হাইস্কুল েপৰ্াগৰ্ািমং পৰ্িতেযািগতা
জুন ২৭, ২০২০

A. Butcher of Vowels
পৰ্িতিট েটস্টেকেসর িস্টৰ্ং-িট ইনপুট িনেয় তার পৰ্িতিট ক ারাক্টােরর উপর লু প চািলেয় েদখেত হেব
েকান ক ারাক্টার a, e, i, o, u এর েকান একিট িক না। যিদ হয় তাহেল ঐ েটস্টেকেসর জন
Yes িপৰ্ন্ট করেত হেব, অন থায় No ।

B. No More Child Labor
Key idea
সমস ািট সমাধােনর জন পৰ্থেম বু ঝেত হেব েয কখন একটা পােথ থাকা অক্ষরগুেলা িদেয় একিট
প ািলন্ডৰ্ম বানােনা সম্ভব। এর উত্তর হেচ্ছ, পেথ থাকা অক্ষরগুেলার মেধ যিদ একািধক অক্ষর পাওয়া
না যায় যারা িবেজাড় সংখ াকবার আেছ এই পেথ তাহেলই েকবল অক্ষরগুেলা এমনভােব িবন স্ত করা
সম্ভব েযন একিট প ািলন্ডৰ্ম িস্টৰ্ং গিঠত হয়।

সাবটাস্ক ১
এখােন একিটই পথ সম্ভব (1, 1) েথেক (1, M ) পযর্ন্ত। কােজই শুধু মাতৰ্ েকান অক্ষর কতবার আেছ
েসটা েবর কের েদখেত হেব। যিদ একািধক অক্ষর িবেজাড় সংখ াকবার না থােক তাহেল এই পেথর
অক্ষরগুেলা িনেয় প ািলন্ডৰ্ম বানােনা সম্ভব। অন থায় সম্ভব নয়। েযেহতু িগৰ্েডর সব বগর্ এই একিট
পেথই অবস্থান কের। তাই প ািলন্ডৰ্ম বানােনা সম্ভব হেল সব বেগর্র জন উত্তর হেব 1 আর সম্ভব না
হেল 0 ।
কতগুেলা অক্ষর িবেজাড় সংখ াক বার আেছ তা জানার জন আমরা একিট bitmask ব াবহার
করেত পাির ( সাবটাস্ক ৩ এর সমাধােন এ পদ্ধিত আেলািচত হেব ) । এবং েসেক্ষেতৰ্ পৰ্িত েটস্ট েকেস
সমাধােনর কমেপ্লিক্সিট হেবঃ O(M )

সাবটাস্ক ২
এেক্ষেতৰ্ িগৰ্েডিট 2 × M আকােরর হেব। একটু লক্ষ করেলই েদখা যােচ্ছ েয এই িগৰ্েড (1, 1) েথেক
(2, M ) পযর্ন্ত যাওয়ার েযেকান পথ আসেল এরকম হেবঃ (1, 1) → ... → (1, Y ) → (2, Y ) →
... → (2, M )। এখান েথেক েদখা যায় েয (1, Y ) এবং (2, Y ) বগর্ দু িট থােক এরকম পথ আসেল
েকবল একিটই সম্ভব। কােজই আমরা যিদ (1, 1) → ... → (1, Y ) আর (2,Y) → .... → (2, M )
পেথ েকান অক্ষরগুেলা কতবার আেছ েবর কের রািখ তাহেল আমরা বলেত পারব েয (1, Y ) এবং
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(2, Y ) বগর্ দু িট থােক এরকম পথিট েথেক প ািলন্ডৰ্ম বানােনা যােব িকনা। যিদ বানােনা সম্ভব হয়
তাহেল (1, 1) → ... → (1, Y ) এবং (2,Y) → .... → (2, M ) এর সবগুেলা বেগর্র উত্তেরর সােথ
১ েযাগ হেব। এেক্ষেতৰ্ কমেপ্লিক্সিট কমােনার জন পৰ্থেম শুধু মাতৰ্ (1, Y ) এবং (2, Y ) এর জন +১
কের পরবতর্ীেত Cumulative Sum করেত পােরা।
কতগুেলা অক্ষর িবেজাড় সংখ াক বার আেছ তা জানার জন আমরা একিট bitmask ব াবহার
করেত পাির ( সাবটাস্ক ৩ এর সমাধােন এ পদ্ধিত আেলািচত হেব ) । এবং েসেক্ষেতৰ্ পৰ্িত েটস্ট েকেস
সমাধােনর কমেপ্লিক্সিট হেবঃ O(M )

সাবটাস্ক ৩
পৰ্থেমই আমরা েদখব েকান একিট পেথ থাকা অক্ষরগুেলা িদেয় প ািলন্ডৰ্ম বানােনা যায় িকনা তা েবর
করার জন িবটমাস্ক কীভােব কাজ কের। আমরা সবাই XOR অপােরশেনর ৈবিশষ্ট জািন। XOR
পৰ্িকৰ্য়ায় িবেজাড় সংখ াক 1 অংশ িনেল েরজাল্ট হেব 1 , অন থায় সব েক্ষেতৰ্ েরজাল্ট হেব 0। কােজই
আমরা একিট ভ ািরেয়বল mask = 0 কল্পনা কির। েযেহতু mask = 0 কােজই আমরা বলেত পাির
এর সব িবট পিজশেন 0 আেছ। আমরা ′ a′ →′ j ′ অক্ষরগুেলার জন যথাকৰ্েম 0 − 9 পযর্ন্ত ম াপ
কির। তার মােন হেচ্ছ ′ a′ বলেত আমরা বু ঝব 0 , ′ b′ বলেত 1, ′ c′ বলেত 2 । এখন আমরা পেথ
থাকা পৰ্িতিট ক্ ক ােরক্টােরর ম াপ ভ ালু t এর জন যিদ 2t বা (1 ≪ t) িদেয় mask এর সােথ
XOR করব। তাহেল পেথ থাকা পৰ্িতিট অক্ষেরর জন এই অপােরশন করার পর mask এর েসসব
িবট পিজশেনই 1 থাকেব েযসব পিজশেনর ক ােরক্টারগুেলা পেথ িবেজাড় সংখ াকবার এেসেছ। mask
এ যিদ একািধক িবট পিজশেন 1 থােক তাহেল আমরা বলেত পারব েয পথিট েথেক প ািলন্ডৰ্ম বানােনা
সম্ভব না।
এখন সাবটাস্ক ৩ েত িগৰ্ডিটর সাইজ হেব N × M েযখােন N ≥ 3 এবং M ≥ 3 । কােজই
েদখা যােচ্ছ একিট বগর্ হেয় অেনকগুেলা পথ েযেত পাের অেনকভােব। কােজই পৰ্িতিট পেথর জন
আলাদা ভােব প ািলন্ডৰ্ম বানান যােব িকনা েবর করা যেথষ্ঠ সময়সােপক্ষ ব াপার হেব। এজন আমরা
একটু উেল্টাভােব িচন্তা করব। ধরা যাক আমরা (i, j) বেগর্ আিছ। তাহেল আমরা এই বেগর্র জন
দু ইিট ফাংশন F (i, j, mask) ,G(i, j, mask) এর মান েবর করব েযখােন mask = 0 েথেক
210 − 1 পযর্ন্ত েযেকান সংখ া।
F (i, j, mask) = কতগুেলা পথ আেছ েযন (1, 1) েথেক (i, j) েত আসেত ঐ পেথর
অক্ষরগুেলার জন mask ভ ালু বানােনা যায়।
G(i, j, mask) = কতগুেলা পথ আেছ েযন (i, j) েথেক (N, M ) েত আসেত ঐ পেথর
অক্ষরগুেলার জন mask ভ ালু বানােনা যায়।
ধরা যাক t = (i, j) বেগর্ থাকা ক ােরক্টারিটর ম াপ ভ ালু । So, C = 2t
⊕ = XOR operation.
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P(i,j,mask) = (1, 1) েথেক (N, M ) এ আসেত কতগুেলা পথ আেছ যারা (i,j) বগর্ হেয় যায়
এবং ঐ পেথর অক্ষরগুেলার জন mask ভ ালু বানােনা যায়। ভেলা পেথর mask ভ ালু েত একািধক
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িবট পিজশেন 1 থাকেত পারেব না।
∑9
তাহেল েকান একিট বগর্ (i,j) এর জন িনেণর্য় ভােলা পেথর সংখ া = P (i, j, 0)+ k=0 P (i, j, 2k )
∑210 −1
েযখােন, p(i, j, mask) = m=0 (F (i, j, m) × G(i, j, mask ⊕ m ⊕ C))
DynamicP rogramming কের আমরা বারবার একই সাবপৰ্েব্লেমর সমাধান করা আটকােত
পারব।
সিলউশেনর কমেপ্লিক্সিটঃ পৰ্িত েটস্ট েকেস O(N ∗ M ∗ 210 )

C. Video Game Pro
সাবটাস্ক ১ এর জন :
েকান একিট িনিদর্ষ্ট ইেন্ডক্স েথেক শুরু কের বািক সব িবিল্ডং ভৰ্মণ করার (N − 1)! িট িভন্ন িভন্ন পথ
থাকা সম্ভব। তাহেল আমরা সম্ভাব সকল উপােয় িবিল্ডং গুেলা ভৰ্মণ করার েচষ্টা করেত পাির পৰ্েব্লম
এ েদয়া েরিস্টৰ্কশন ফেলা কের । এরমেধ েয উপােয় সবেচেয় েবিশ কেয়ন সংগৰ্হ করা যােব েসিটই
আউটপুট । এ পৰ্িকৰ্য়ায় টাইম কমেপ্লিক্সিট দাঁড়ােব O((N − 1)!×N ×N )।

সাবটাস্ক ২ এর জন :
আমরা শুরুেতই সব ইেন্ডেক্সর জন িহসাব কের রাখেত পাির এই ইেন্ডক্স েথেক শুরু করেল সেবর্াচ্চ
কতগুেলা কেয়ন সংগৰ্হ করেত পারেব। এজন িবিল্ডং গুেলােক তােদর হাইট অনু যায়ী সটর্ কের েছাট
হাইট েথেক িহেসব করা শুরু করব। েকান একটা িবিল্ডং িনেয় কাজ করার সময় েদখব এই িবিল্ডং
েথেক ডােন এবং বােম সেবর্াচ্চ েকান ইেন্ডক্স পযর্ন্ত লাফ িদেয় যাওয়া যায় , ধির আিম বতর্মােন i
তম ইেন্ডেক্স আিছ এবং এই ইেন্ডক্স েথেক বােম আিম সেবর্াচ্চ l তম ইেন্ডেক্স েযেত পাির এবং ডােন
সেবর্াচ্চ r তম ইেন্ডেক্স েযেত পাির। তাহেল এখন আিম েদখব l েথেক r েরেঞ্জর মেধ েকান েকান
ইেন্ডেক্সর িবিল্ডংগুেলা i তম ইেন্ডেক্সর িবিল্ডং এর সমান উচ্চতার। এেদর সবার িহসাব আমরা একেতৰ্
করেত পাির । তাহেল পৰ্থম এেদর েটাটাল কেয়ন েযাগ কির , ধির েসই সংখ ািট x । এবার এই l,r
েরেঞ্জর মেধ অলেরিড িহেসব করা হেয়েছ এমন ইেন্ডক্সগুেলার মেধ েয ইেন্ডেক্সর েথেক সেবর্াচ্চ কেয়ন
সংগৰ্হ করা িগেয়েছ েসই সংখ াটা x এর সােথ েযাগ হেব। ধির েযাগ করার পর েটাটাল y পাওয়া
েগল । তাহেল l,r েরেঞ্জর মেধ েযসব ইেন্ডেক্সর িবিল্ডং এর উচ্চতা i এর সমান তােদর সকেলর জন
আউটপুট হেব y।
কমেপ্লিক্সিট : েকান একটা ইেন্ডক্স i এর জন আমরা সহেজই লু প চািলেয় l,r িনণর্য় করা এবং
অন ান পৰ্েয়াজিনয় িহসাব করেত পাির। এজন কমেপ্লিস্কিট হেব O(N ) পৰ্েত ক i এর জন । তাহেল
সব ইেন্ডেক্সর জন িহসাব করেত েটাটাল টাইম লাগেব O(N ×N ) । এরপর পৰ্েত ক কুেয়িরেত
আমরা আেগর িহেসব করা েথেক O(1) কমেপ্লিক্সিটেত আউ্টপুট িদেত পারব।

সাবটাস্ক ৩ এর জন :
সাবটাস্ক ৩ এর েবিসক আইিডয়া সাবটাস্ক ২ এর মত ই , শুধু িকছু েটকিনক এবং েডটা স্টৰ্াকচার
ব বহার কের কমেপ্লিক্সিট কমােনা হেয়েছ । আমরা শুরুেতই সব ইেন্ডেক্সর জন িহসাব কের রাখেত
পাির এই ইেন্ডক্স েথেক শুরু করেল সেবর্াচ্চ কতগুেলা কেয়ন সংগৰ্হ করেত পারেব। এজন িবিল্ডং
গুেলােক তােদর হাইট অনু যায়ী সটর্ কের েছাট হাইট েথেক িহেসব করা শুরু করব। েকান একটা িবিল্ডং
িনেয় কাজ করার সময় েদখব এই িবিল্ডং েথেক ডােন এবং বােম সেবর্াচ্চ েকান ইেন্ডক্স পযর্ন্ত লাফ
িদেয় যাওয়া যায় , ধির আিম বতর্মােন i তম ইেন্ডেক্স আিছ এবং এই ইেন্ডক্স েথেক বােম আিম সেবর্াচ্চ
l তম ইেন্ডেক্স েযেত পাির এবং ডােন সেবর্াচ্চ r তম ইেন্ডেক্স েযেত পাির। তাহেল এখন আিম েদখব l
েথেক r েরেঞ্জর মেধ েকান েকান ইেন্ডেক্সর িবিল্ডংগুেলা i তম ইেন্ডেক্সর িবিল্ডং এর সমান উচ্চতার।
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এেদর সবার িহসাব আমরা একেতৰ্ করেত পাির । তাহেল পৰ্থম এেদর েটাটাল কেয়ন েযাগ কির ,
ধির েসই সংখ ািট x । এবার এই l,r েরেঞ্জর মেধ অলেরিড িহেসব করা হেয়েছ এমন ইেন্ডক্সগুেলার
মেধ েয ইেন্ডেক্সর েথেক সেবর্াচ্চ কেয়ন সংগৰ্হ করা িগেয়েছ েসই সংখ াটা x এর সােথ েযাগ হেব।
ধির েযাগ করার পর েটাটাল y পাওয়া েগল । তাহেল l,r েরেঞ্জর মেধ েযসব ইেন্ডেক্সর িবিল্ডং এর
উচ্চতা i এর সমান তােদর সকেলর জন আউটপুট হেব y।
পৰ্েত ক ইেন্ডক্স i এর জন আমরা l এবং r িপৰ্ক ালকুেলট কের রাখেত পাির স্লাইিডং উইেন্ডা
েটকিনক ব াবহার কের। এেত সব ইেন্ডেক্সর জন িহসাব করেত েটাটাল O(N ) টাইম লাগেব ।
এরপর পৰ্েত ক ইেন্ডক্স i এর জন l,r েরেঞ্জর মেধ অলেরিড িহেসব করা ইেন্ডক্সগুেলার মেধ
েকানটার আউটপুট সবেচেয় বড় এিট খুঁজার জন আমরা েসগেমন্ট টৰ্ী ব াবহার করেত পাির , এেত
পৰ্েত ক ইেন্ডেক্সর জন খুঁজেত O(logN ) সময় লাগেব এবং এরপর এই ইেন্ডেক্সর জন েসগেমন্ট
টৰ্ী েত আপেডট করেত O(logN ) সময় লাগেব । তাহেল সব ইেন্ডেক্সর জন করেত েটাটাল টাইম
কমেপ্লিক্সিট হেব O(N ×logN )।

D. Easy Peasy, Lemon Squeezy
সাবটাস্ক 1 এর জন :
সাবটাস্ক ১ এর জন একটা অ াের েরেখ িমিনমাম এবং ম ািক্সমাম েবর করার জন পুরা অ াের টৰ্াভাসর্
করা েযেত পাের। ওস্টর্ েকস কমেপ্লিক্সিট O(n2 )।

সাবটাস্ক 2 এর জন :
সাবটাস্ক ২ এর জন একটা মািল্টেসট েরেখ লগ ফ াক্টের অ াড অথবা ইেরজ করা েযেত পাের। েযেহতু
েসট অলেরিড সটর্ অবস্থায় থােক, তাই িমিনমাম এবং ম ািক্সমাম O(1) এ েবর করা যায়। সু তরাং এটার
জন ওস্টর্ েকস কমেপ্লিক্সিট O(n×log(n))।

সাবটাস্ক 3 এর জন :
েযেহতু িরমুভ অপােরশন শুধু ব াক েথেক, আমােদর ম ািক্সমাম েবর করার সময় েছাট এবং িমিনমাম
েবর করার জন বড় এিলেমন্ট গুলা কনিসডার না করেলও চেল। কীভােব? ধের েনয়া যাক, আমােদর
অ াের A = [5]। তখন 1, 2 3, 4, 5 ইত ািদ অ াড করেল এেদর ম ািক্সমাম এর উপর েকােনা ইেফক্ট
থােক না। এখনও ম ািক্সমাম 5, যতক্ষণ না আমােদর অ াের এর েশষ েথেক 5 িরমুভ করা লাগেছ।
সু তরাং আমরা নতুন আসা এিলেমন্ট েশেষ অ াড করার পিরবেতর্ বতর্মান ম ািক্সমাম অথর্াৎ 5 অ াড
করেত পাির। এখন যিদ আমােদর 5 এর েথেক বড় ভ ালু আেস, আমরা এখন েথেক েসই বড় ভ ালু িট
অ াড করা শুরু করেবা। উদাহরণসব্রূপঃ আমােদর [5, 1, 2, 3, 4, 5, 7] একটার পর আেরকটা অ াড
করেত হেব। তখন আমােদর ম ািক্সমাম এর অ াের হেব [5, 5, 5, 5, 5, 7]। ম ািক্সমাম েপেত আমােদর
শুধু অ াের এর লাস্ট এিলেমন্ট েচক করা লাগেব।
িমিনমাম এর জেন ই আমােদর একই কাজ করেত হেব। ধের েনয়া যাক আমােদর অ াের A =
[2]। তখন েথেক 2, 3, 4, 5 অ াড করােত িমিনমাম এর উপর েকােনা ইেফক্ট েনই। এখনও িমিনমাম
2, যতক্ষণ না আমরা এটােক ব াক েথেক িরমুভ করিছ। সু তরাং আমরা নতুন এিলেমন্ট অ াড না কের
বতর্মান িমিনমাম, অথর্াৎ 2 অ াড করেত থাকেবা। এখন যিদ 2 এর েথেক েছাট েকােনা এিলেমন্ট আেস,
আমরা তখন েথেক েসই েছাট ভ ালু িট অ াড করেত থাকেবা। উদাহরণসব্রূপঃ আমােদর [2, 3, 4, 5,
1] একটার পর আেরকটা অ াড করেত হেব। তাহেল তখন আমােদর িমিনমাম অ াের হেব [2, 2, 2,
2, 1]। িমিনমাম েপেতও অ াের এর শুধু মাতৰ্ েশষ এিলেমন্টিট েচক করা লাগেব।
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এটা করার জন আমােদর এমন একটা েডটা স্টৰ্াকচার লাগেব েযটা েশষ েথেক O(1) এ অ াড
অথবা িরমুভ করেত পাের। আমরা এটার জন স্ট াক ইউজ করেত পাির। িমিনমাম আর ম ািক্সমাম
এর জন আমােদর দু ইটা আলাদা স্ট াক লাগেব। েযেহতু িমিনমাম / ম ািক্সমামও O(1) এ েবর করা
যায়, তাই পৰ্বেলমিট আমরা ইনপুট টাইেম সলভ করেত পাির।

E. Next Permutation
সাবটাস্ক 1 এর জন :
সাবটাস্ক 1 এর জন আমরা 1 েথেক 9 ৈদেঘর্ র যত পারমুেটশন সম্ভব সব েবর কের রাখব। এই
কাজটা অেনকভােব করা যায়। সবেচেয় সহজ হল C++ এর next_permutation() ফাংশন ব বহার
করা। এই ফাংশন ব বহার কের েলিক্সগৰ্ািফকািল পরবতর্ী পারমুেটশন পাওয়া যায়।

সব সাবটােস্কর জন িকছু কথা:
সবার আেগ আমরা েদিখ েকান েক্ষেতৰ্ সমাধান অসম্ভব। ধির, পৰ্দত্ত পারমুেটশনটা হল p[0 . . . n − 1]
এবং এেত d সংখ ক descent রেয়েছ। যিদ d = n − 1 হয়, এটা সবেচেয় বড় পারমুেটশন,
সু তরাং এেক্ষেতৰ্ পরবতর্ী পারমুেটশেনর অিস্ততব্ েনই। যিদ d = 0 হয়, তেব এটা সবেচেয় েছাট
পারমুেটশন এবং বািক সকল পারমুেটশেনর অন্তত একটা descent রেয়েছ, তাই এেক্ষেতৰ্ও পরবতর্ী
পারমুেটশেনর অিস্ততব্ েনই। অন েক্ষেতৰ্ পরবতর্ী পারমুেটশেনর অিস্ততব্ থাকেব না যিদ এটা d descent
িবিশষ্ট পারমুেটশনগুেলার মেধ সবেচেয় বড় হয়। d descent িবিশষ্ট পারমুেটশনগুেলার মেধ সবেচেয়
বড়টা হল: N, N − 1, . . . , N − d + 1, 1, 2, . . . , N − d। এটা এমন একটা পারমুেটশন যার
পৰ্থেম সবেচেয় বড় d টা উপাদান বড় েথেক েছাট কৰ্েম রেয়েছ এবং বািকগুলা েছাট েথেক বড় কৰ্েম
রেয়েছ।
মেন কির আমােদর কােছ একটা বু িলয়ান ফাংশন f (n, x, d) আেছ যা বেল েদয় n সংখ ক
উপাদান িনেয় d সংখ ক descent অজর্ন করা যায় িক না েযখােন এেদর পূ েবর্র উপাদােনর order
হেব x (অথর্াৎ, পূ েবর্র উপাদান ঐ n সংখ ক উপাদােনর x − 1 টা েথেক েছাট; আর স্পষ্টভােব বলেল,
পৰ্থম উপাদানটা 1 েথেক x − 1 এর মেধ হেল একটা descent ৈতির হেব, নতুবা নয়)। এই ফাংশন
ব বহার কের আমরা পরবতর্ী পারমুেটশনটা েবর করব।
সািফক্স ধাপ: পৰ্দত্ত পারমুেটশনটার একটা সািফক্স িবেবচনা কর, আমরা শুধু এই অংেশ পিরবতর্নটা
আনেত চাই। েযেহতু সবেচেয় েছাট পারমুেটশন েবর করেত চাই এই সািফেক্সর ৈদেঘর্ যথাসম্ভব েছাট
রাখেত হেব। i = n − 2 েথেক শুরু কের i = 0 পযর্ন্ত একটা লু প চালাব, েকান i এর জন p[i]
েথেক p[n − 1] পযর্ন্ত উপাদানগুেলােক েকানভােব সািজেয় আমরা উেদ্দশ সাধন করেত চাই। ধির
আমােদর সমস ার সমাধান হল q[0 . . . n − 1]। এখােন অবশ ই p[i] < q[i] এবং i েথেক n − 1
ইনেডক্স পযর্ন্ত p েত েয উপাদানগুেলা আেছ, q েতও েসই উপাদানগুেলা আেছ। এখন p এর এই
সািফেক্সর উপাদানগুেলােক েছাট েথেক বড় একটা একটা কের িবেবচনা কির। ধির এখন z িবেবচনা
করিছ, তাহেল q[i] = z এবং z > p[i]। এখন আমরা ফাংশন f ব বহার কের সমাধােনর অিস্ততব্
যাচাই কের েদখেত চাই, তেব তার জন কত descent অজর্ন করেত হেব তা খুঁেজ েবর করেত
হেব। ধির, p[i] েথেক p[n − 1] এর মেধ েমাট descent সংখ া d। তাহেল িক আমরা বলেত
পাির না q[i] েথেক q[n − 1] এর মেধ d সংখ ক descent থাকেত হেব? তেব এখােন একটা
েকস আেছ; যিদ p[i − 1] > p[i] এবং p[i − 1] < z হয়, তাহেল আমােদর বাম িদেক একটা
descent কেম যােচ্ছ। এই descent টা অবশ ই q[i] েথেক q[n − 1] এর মেধ চেল আসেত হেব।
সু তরাং, যিদ p[i − 1] > p[i] এবং p[i − 1] < z হয়, d এর মান 1 বািড়েয় িদেব। এখন তাহেল
f (n − i − 1, x, d)সত হেল আমরা বলেত পাির, q[i] = z ব বহার কের একটা সমাধান আেছ এবং
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আমরা সমাধান েবর করার পবর্রতী িবিল্ডং ধােপ চেল েযেত পারব। িকন্তু x কত হেব? p[i] েথেক
p[n − 1] উপাদানগুেলার মেধ যতটা z হেত েছাট + 1।
িবিল্ডং ধাপ: এখন আমরা জািন q[i] = z হেব। এরপের j = i + 1 েথেক j = n − 1 পযর্ন্ত
একটা একটা কের উপাদান বসােত থাকব। েকান একটা j এর জন অবশ ই আিম এখােন সম্ভাব
সবেচেয় েছাট উপাদানটা বসাব। েকান একটা উপাদান িস্থর কের, সমাধান সম্ভব িকনা যাচাই করার
জন f ফাংশন ব বহার করেত পারব।
ফাংশন f আপাতত িবেবচনায় না আনেল, পৰ্িত েটস্টেকেস এই দু ই ধােপর কমেপ্লিক্সিট দাঁড়ায়
O(n2 )। এই দু ই ধাপ সাবটাস্ক 2, 3 এবং 4 এর জন েমাটামুিট একই। এখন আিস f (n, x, d)
েকমেন েবর করেব তােত।

সাবটাস্ক 2 এর জন :
f (n, x, d) ফাংশনটা এই িরকােরন্স িরেলশন েমেন চেলঃ পৰ্েত ক i (1 ≤ i ≤ n) এর জন , সকল
f (n − 1, i, d − less(i, x))এর OR অথর্াৎ এেদর মেধ অন্তত একটা সত হেলই েকবল f (n, x, d)
সত হেব। এখােন, যিদ i < x হয়, less(i, x) = 1 হেব অন থায় less(i, x) = 0 হেব।
DP িদেয় এই কাজটা O(n4 ) কমেপ্লিক্সিটেত করা যায়। েখয়াল কর েয, এই DP পৰ্েত ক
েটস্টেকেসর জন একই, সু তরাং কমেপ্লিক্সিট দাঁড়ায় O(T · n2 + n4 )।

সাবটাস্ক 3 এর জন :
উপেরর DP এর েস্টট 3 টা, েদখা যাক িভতেরর লু পটা বাদ েদওয়া যায় িক না। েখয়াল কর েয,
i < x হেল, সবসময় আমরা f (n − 1, i, d − 1) কল কির, অন থায় f (n − 1, i, d) কল কির।
তাহেল, g(n, x, d) হল, সকল f (n − 1, i, d − 1) এর OR েযখােন 1 ≤ ix । আর h(n, x, d)
হল, সকল f (n − 1, i, d) এর OR েযখােন x ≤ i ≤ n। অথর্াৎ g হল একটা িপৰ্িফক্স OR ফাংশন
আর h হল একটা সািফক্স OR ফাংশন। দু ইটাই O(n3 ) কমেপ্লিক্সিটেত করা যােব। তাহেল দাঁড়ায়,
f (n, x, d) = g(n, x, d)|h(n, x, d)। সু তরাং f এর কমেপ্লিক্সিটতও O(n3 ) েত েনেম আেস।
েমাট কমেপ্লিক্সিট দাঁড়ায় O(T · n2 + n3 )।

সাবটাস্ক 4 এর জন :
এখন আমরা f (n, x, d) এর মান O(1) এ েবর করা িশখব :p েকস এনালাইিসস কের আগােনা
লাগেব। n সংখ ক উপাদােনর মােঝ n − 1 সংখ ক descent থাকেত পাের, তেব x এর উপের িনভর্র
কের n টাও হেত পাের। পৰ্থমত, যিদ d > n অথবা d < 0 হয়, তেব সম্ভব না। যিদ d = 0 হয়,
তেব সকল উপাদান েছাট েথেক বড় কৰ্েম থাকেত হেব এবং সবেচেয় েছাট উপাদানটা x হেত বড়
হেত হেব। অথর্াৎ, d = 0 হেল, উত্তর হেব x == 1। একইভােব যিদ d = n হয়, তেব সকল
উপাদান বড় েথেক েছাট কৰ্েম থাকেত হেব এবং সবেচেয় বড় উপাদানটা x েথেক েছাট হেত হেব।
অথর্াৎ d = n হেল, উত্তর হেব x == n + 1।
বািক সব েক্ষেতৰ্ সমাধান সম্ভব! িকভােব? সবগুলা সংখ ােক েছাট েথেক বড় কৰ্েম বিসেয় িদব।
এখন যিদ, x > 1 হয়, তেব ঐখােন একটা descent চেল আসেব এবং d এর মান 1 কিমেয় িদব।
এরপের েশেষর d + 1 সংখ ক উপাদানেক আমরা উিল্টেয় (reverse) িদব, ফেল d সংখ ক descent
চেল আসেব।
েখয়াল কর, এইখােন আমরা উপের বিণর্ত িবিল্ডং ধােপর জন একটা এলেগািরদম েপলাম েযটা
O(n log n) এ কাজ কের (চাইেল O(n) এও করা যােব)। এটা পরবতর্ী সাবটােস্কর জন কােজ
লাগেব।
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সাবটাস্ক 5 এর জন :
এখন আমােদর f (n, x, d) কাজ কের কন্সট ান্ট টাইেম। আমােদর িবিল্ডং ধাপ কাজ কের িলিনয়ার
টাইেম। বটলেনক হল সািফক্স ধাপ, েযখােন এখেনা O(n2 ) সময় লাগেছ। ইনেডক্স i েথেক শুরু
হওয়া একটা সািফক্স িঠক করার পের, p[i] েথেক বড় সকল উপাদান িনেয় যাচাই কের েদখা লাগেছ
q[i] েত এটা বিসেয় সমাধান সম্ভব িক না। সকল উপাদান আসেল িবেবচনায় আনার দরকার েনই।
বরং ব ািপ্তর সীমানা (border case) গুলা িনেয় যাচাই করেলই হেব :p
� p[i] েথেক বড় উপাদানগুেলার মেধ সবেচেয় েছাটটা
� p[i] েথেক বড় উপাদানগুেলার মেধ সবেচেয় বড়টা
� যিদ i > 0 হয়, তেব p[i − 1] েথেক বড় উপাদানগুেলার মেধ সবেচেয় েছাটটা (অবশ ই এটা
p[i] েথেক বড় হওয়া লাগেব)
েযেহতু আমরা যাচাই কন্সট ান্ট টাইেম করেত পারিছ, আমােদর পুেরা সমাধানটা O(n log n)
এ চেল আসল। f (n, x, d) েত x এর মান ইনপুট েদওয়ার জন আমােদর order জািনেয় েদয়
এমন একটা ডাটা স্টৰ্াকচার লাগেব, েসটা হেত পাের Fenwick Tree বা েতামার পছেন্দর েকান ডাটা
স্টৰ্াকচার।

F. Arrange the Bricks!
এই পৰ্বেলম টা মূ লত একটা নামব্ার বািক কয়িট নামব্ার িদেয় িবভাজ , তা েবর করার পৰ্বেলম। েসটা
িকভােব েবর করেত হয় তা জানার আেগ েকন েসিট কাজ কের তা আেগ আমরা জানেবা।
এখােন ইেটর সাইজ/ডাইেমনশন হেলা 1 ∗ 2। তাহেল, এই ডাইেমনশেনর n টা ইট িদেয় সাজােনা
আয়তেক্ষেতৰ্র েক্ষতৰ্ফল কত হেব? অবশ ই n ∗ 2 = 2n। এখােনই পৰ্েব্লমিটর আসল মজা শুরু।
একটা িজিনষ েখয়াল কের েদেখা: আয়তেক্ষতৰ্ িট তুিম েযভােবই বানােনার েচষ্টা কেরা, এর ডাইেমনশন
যিদ a ∗ b হয়, তাহেল a ও b দু িট সংখ াই 2 ∗ n এর িডিভজর িহেসেব থাকেব। কারণ, িডিভজর
িহেসেব না থাকেল অবশ ই তােদর গুণ িদেয় এই সংখ া বানােনা সম্ভব না। না বু ঝেল সম্পূ ণর্ টা আবার
পড়ার অনু েরাধ রইেলা।
এখন আেস পৰ্শ্ন, িকভােব আমরা িডিভজর েবর করেবা?

সাবটাস্ক ১ এর জন ঃ
সাবটাস্ক ১ এর জন আমরা n2 এর একিট লু প চািলেয়ই েবর কের িনেত পারেবা উত্তর।

সাবটাস্ক ২ এর জন ঃ
এখােন n এর মান িনহাতই বড়। তাই িটৰ্িভয়াল n2 এখােন কাজ করেব না। এরজন পৰ্েয়াজন 'Sieve
of Eratosthenes'. পােরা না? তাহেল এখনই গুগল কের িশেখ নাও।

সাবটাস্ক ৩ এর জন ঃ
এবার আিস সবেচেয় মজার সিলউশন পােটর্। আশা কির, এই সাবটাস্ক সিলউশন পড়ার আেগ েতামার
িকছু িসভ(পৰ্াইম েজনােরটর) েশখা েশষ।
এখন েদখ, আমরা জািন (না জানেলও েজেন নাও এখন):
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একটা নামব্ার n এর পৰ্াইম িডিভজর p1 , p2 , p3 , p4 ......px . এখােন p এেককটা পৰ্াইম সংখ া
িনেদর্শ করেছ. তাহেল, n েক আমরা িলখেত পাির এভােবঃ
n = p1 a1 ∗ p2 a2 ∗ p3 a3 ∗ p4 a4 .........pn an
এখােন, px ax িদেয় েবাঝােনা হেচ্ছ একিট পৰ্াইম px গুণ িহেসেব আেছ ax বার।
তাহেল আমােদর নামব্ার অফ িডিভজেরর সূ তৰ্ টা হেব এরকমঃ
N OD = (a1 + 1) ∗ (a2 + 1) ∗ (a3 + 1) ∗ (a4 + 1)......(an + 1)
এখন কথা হেচ্ছ, পৰ্াইম িডিভজর েবর করেবা িকভােব? উত্তরঃ িসভ িদেয়।
কমেপ্লিক্সিট এনালাইিসসঃ এখােন n হেত পাের সেবর্াচ্চ 101 4 পযর্ন্ত। তাই আমােদর পৰ্াইম েবর
করা লাগেব 107 পযর্ন্ত। 1 েথেক 107 পযর্ন্ত পৰ্াইম আেছ 664579 িট. তাই লু প ঘুরেবা পৰ্েত ক
েটস্টেকেসর জন , সেবর্াচ্চ বার 664579. তাই আমরা বলেত পাির, এর সােথ ১০০ টা েটস্ট েকস
থাকেল পৰ্বেলম 0.1 েসেকন্ডই পাস কের যােব।
ধন বাদ।

G. ACT 1: Ash Counting Trees
ধেরা তুিম এখেনা েকান েনাড েলেবল কেরা নাই। তাহেল পৰ্থম েনাডটা েলেবল করার জন কয়টা
অপশন আেছ? একটাই। েসই একটা েনাড হেলা রুট েনাডটা।
েসই েনাডটা েলেবল করার পর তার K-টা চাইল্ড েনাডও অপশেন চেল আেস, িকন্তু েস িনেজ
আর অপশন িহেসেব থােক না। তাই, অপশেনর সংখ া K − 1 পিরমাণ েবেড় যায়।
তার মােন, তুিম পৰ্থম েনাডটা 1 উপােয় েলেবল করেত পােরা।
িদব্তীয় েনাডটা 1 + K − 1 উপােয় েলেবল করেত পােরা।
তৃতীয় েনাডটা 1 + K − 1 + K − 1 = 1 + 2 × (K − 1)উপােয় েলেবল করেত পােরা।
অথর্াৎ, তুিম i-তম েনাডটা 1+(i−1)(K −1) উপােয় েলেবল করেত পােরা। অতএব, F (N, K) =
N
∏
(1 + (i − 1) × (K − 1))
i=1

সাবটাস্ক ১
েযেহতু N ≤ 106 , আমরা F (N, K) এর পৰ্েত ক টামর্ েবর করার জন জাস্ট একটা লু প চািলেয়
িদেত পাির এবং তােক যতবার সম্ভব P দব্ারা ভাগ কের তার মেধ েথেক P এর সকল ফ াক্টর সিরেয়
েবর করেত পাির (েযখােন Z ম ািক্সমাম)।
আমরা F (N,K)
PZ
এখােন একটা সম্ভাব ভুল হেচ্ছ modulo অপােরশেনর পের P িদেয় ভাগ েদওয়া, তেব তা
সহেজই েখয়াল করা উিচত েযেহতু এই ভুেল স াম্পল ইনপুট/আউটপুটও িমলেব না।
টাইম কমেপ্লিক্সিটঃ O(N logP N )

সাবটাস্ক ২
এখােন N ≤ 1012 , িকন্তু K ≤ 2 মাতৰ্। তেব যখন K = 1, তখন িকন্তু উত্তর সবসময়ই 1
যখন K = 2? F (N, K) আসেল N ! (N -এর ফ ােক্টািরয়াল)
এত বড় N এর জন ফ ােক্টািরয়াল েবর করার িটৰ্কটা আেছ P Q এর সাইেজর মেধ । এই
সাবটােস্ক Q = 1 অবশ , তাই modulo অপােরশনটা আিল্টেমটিল P িদেয়ই হেব, অথর্াৎ পৰ্বেলমটা
দাঁড়ােচ্ছ N ! (mod P ) েবর করেত হেব (আসেল PNZ! (mod P ))।
যিদ N = 10 হয়, তখন N ! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10
ধেরা P = 3, তাহেল পৰ্েত ক P টামর্ পের পৰ্েত ক টােমর্র mod ভ ালু িরিপট করেব।
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অথর্াৎ, N ! = 1 × 2 × 0 × 1 × 2 × 0 × 1 × 2 × 0 × 1 (mod P )
তার মােন, জাস্ট সাবটাস্ক ১-এর মত কের লু প চািলেয়ই F (P − 1, K) েবর কের আমরা
N
উত্তেরর সােথ F (P − 1, K) P গুণ কের িদেত পাির (েযেহতু F (P − 1, K) N
P বার িরিপট হেব)।
িকন্তু তােত েশেষর (N (mod P )) − 1 সংখ ক টামর্ িমিসং থাকেব, েসগুেলাও লু প চািলেয় সহেজ
উত্তেরর সােথ গুণ কের েফলা সম্ভব।
িকন্তু আেরা িকছু টামর্ েতা আসেল িমিসং আেছ, েযমন 6। এেক P দব্ারা ভাগ করেল েতা 2 পাওয়া
যায় যা আমােদর উত্তেরর সােথ গুণ করা হয়িন। আসেল P এর সকল গুিণতেকরই একই অবস্থা।
এই গুিণতকগুেলা কারা আসেল?
P , 2P , 3P , 4P , 5P , 6P .....
এেদর সবার মেধ িকন্তু P সাধারণ পদ (অথর্াৎ কেমান েনওয়া যায়)। তাহেল এেদর সবাইেক P
দব্ারা ভাগ করেল আমরা কী পাই?
1, 2, 3, 4, 5, 6.... যােদরেক গুণ করেল আবার েসই ফ ােক্টািরয়ালই আসেতেছ!
N
এরকম N
P সংখ ক টামর্ থাকেব। অথর্াৎ, F ( P , K) উত্তেরর সােথ গুণ করেত হেব। তার মােন
পৰ্বেলমটা একটা ক্ষুদৰ্াকার সাব-পৰ্বেলেম কনভাটর্ হেচ্ছ। এই পাটর্টা িরকািসর্ভিল এবং ইটােরিটভিল
দু ইভােবই সলভ করা সম্ভব। এখােন েবস েকস হেব N < P , যা লু প চািলেয়ই েবর করা সম্ভব।
িরকাসর্েনর েলেভল সংখ া হেব logP N
টাইম কমেপ্লিক্সিটঃ O(P logP N )

সাবটাস্ক ৩
এখন েযেহতু K ≤ 106 , F (N, K) ফ ােক্টািরয়াল নাও হেত পাের।
পৰ্থমত, (K − 1) যিদ P দব্ারা িনঃেশেষ িবভাজ হয় তখন কী হেব?
এেক্ষেতৰ্ 1 + (i − 1) × (K − 1) ≡ 1 (mod P ), তাই উত্তর সব সময়ই 1 হেব। তার মােন
(K − 1) যিদ P দব্ারা িবভাজ না হয়, েসটাই েবিশ িচন্তার িবষয়।
ধেরা K = 6 এবং P = 3
তাহেল F (N, 5) = 1×6×11×16×21×26×31×36×41×46×51×56×61×66.....
P = 3 দব্ারা mod করার পর?
F (N, 5) = 1 × 0 × 2 × 1 × 0 × 2 × 1 × 0 × 2 × 1 × 0 × 2 × 1 × 0..... (mod 3)
এেক্ষেতৰ্ও P ঘর পর পর িকছু টামর্ িরিপট হেচ্ছ! েকন? এটাও েবিসক মডুলার অ ািরথেমিটক
দব্ারা পৰ্মাণ করা সম্ভব।
আমােদর i-তম টামর্টা কী? 1 + (i − 1) × (K − 1)
এটােক P দব্ারা mod করেল কী পাই?
1 + (i − 1) × (K − 1) ≡ 1 + ((i − 1) (mod P )) × (K − 1) (mod P )
তাই, েযেকান i > P এর জন i-তম টামর্টা েকান একটা j-তম টােমর্র সমান হেব েযখােন j = i
(mod P )
এখন, F (N, 5) (mod P ) েবর করেত হেল আমরা সাবটাস্ক ২ এর মত একটা লু প চািলেয়
িরিপিটং পাটর্টা েবর করব এবং তার এক্সেপােননিশেয়শন (সূ চক বা পাওয়ার) উত্তেরর সােথ গুণ
করব। আেগরবােরর মত বািক অংশও আমরা লু প চালােয় েবর করেত পারব। িকন্তু েযসব টামর্ P
দব্ারা িবভাজ ?
আমােদর উদাহরেণ এই টামর্গুেলা হেচ্ছ 6, 21, 36, 51, 66...
িকন্তু আেগরবােরর সােথ এবার একটা পাথর্ক আেছ। এবার আমরা যিদ এই টামর্গুেলােক P দব্ারা
ভাগ কির তাহেল পৰ্থম টামর্টা 1 হয় না। বরং টামর্গুেলা এমন হয়ঃ 2, 7, 12, 17, 22...
এবারও টামর্গুেলার মেধ িডফােরন্স একই থাকেতেছ, তা হেলা K − 1 = 5.
তার মােন আমােদর নতুন সাব-পৰ্বেলমও আেগরটার মতই, শুধু পৰ্থম টামর্টা আলাদা। িকন্তু তা
কী আসেলই সমস া? ইমিপ্লেমেন্টশন একটু কিঠন আেগর েথেক, িকন্তু অতটা কিঠনও না।
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িরকাশর্েনর েযেকান েস্টেট আমরা লু েপর মাধ েম সহেজই পৰ্থম েকান টামর্ P দব্ারা িবভাজ তা
েবর করেত পাির। তারপর তা P িদেয় ভাগ করেলই আমরা নতুন সাব-পৰ্বেলেমর পৰ্থম টামর্টা েপেয়
যািচ্ছ। িরকািসর্ভিল এটার ইমিপ্লেমেন্টশন অেপক্ষাকৃত সহজ হওয়ার কথা, েসেক্ষেতৰ্ এই পৰ্থম টামর্
এবং টােমর্র সংখ া িরকাশর্েনর প ারািমটার িহেসেব রাখা উিচত।
টাইম কমেপ্লিক্সিটঃ O(P logP N )

সাবটাস্ক ৪
এবার Q ≥ 1, তাই আেরা কেয়কটা িজিনস েখয়াল করেত হেব।
পৰ্থমত, (K − 1) P দব্ারা িবভাজ হেলই উত্তর আর 1 না। তেব এটা িনিশ্চত েয এেক্ষেতৰ্ও
আেগর মত পৰ্েত ক P Q টামর্ পর পর একটা িরিপেটশন থাকেব যা আেগর মত কের পৰ্মাণ করা
সম্ভব। তাছাড়া (K − 1) P দব্ারা িবভাজ হেল এটাও িনিশ্চত েয F (N, K) এর েকান টামর্ই P দব্ারা
িবভাজ হেব না (সহেজই পৰ্মাণ করা সম্ভব)। তাই, িরিপিটিটভ পাটর্টা লু প িদেয় েবর কের সহেজই
আেগর মত কের উত্তর েবর করা সম্ভব।
যখন (K − 1) P দব্ারা িবভাজ না, তখন িকছু টামর্ P দব্ারা িবভাজ হেত পাের এবং েসগুেলােক
আেগর মত কেরই সামলােত হেব। তেব এবার একটা িজিনস েখয়াল করেত হেব েয িরিপিটশন আর P
টামর্ পর পর হেচ্ছ না, বরং P Q টামর্ পর পর হেচ্ছ। তাই আমরা এই পুেরা িরিপেটড পাটর্টা এমনভােব
িনব েযন তার মেধ েকান P দব্ারা িবভাজ টামর্ না থােক এবং আেগর মতই তার এক্সেপােননিশেয়ন
ও বাদবািক টামর্গুেলা উত্তেরর সােথ গুণ করব।
আর েযসব টামর্ P দব্ারা িবভাজ েসগুেলা? আমরা যিদ ওগুেলােক P দব্ারা ভাগ কির, তাহেল
আবার সাবটাস্ক ৩ এর মতই সাবপৰ্বেলম পাব।
টাইম কমেপ্লিক্সিটঃ O(P Q logP N )

H. Karim Meets Gollum
√
√
1. আমরা শুরুেতই ⌈ MAXN⌉ পযর্ন্ত িসভ কের 1 েথেক MAXN এর মেধ সকল পৰ্াইম
নমব্র√েবর কের একিট
√ অ ােরেত েস্টার কের রাখেত পাির। এই কাজ িটর কমেপ্লিক্সিট হল
O( MAXN ln ln MAXN) ।
2. তাহেল পৰ্িত কুেয়িরর N েক শুধু ঐ পৰ্াইম নমব্েরর িলেস্টর উপর √
ইটােরট কেরই তার পৰ্াইম
ফ াক্টর গুেলা েবর করা যােব। এই কাজিটর কমেপ্লিক্সিট হল O(π( MAXN)) েযখােন π(x)
হল পৰ্াইম কাউিন্টং ফাংশন ( π(x) = x এর সমান বা েছাট পৰ্াইম নমব্েরর সংখ া)। এবং
π(108 ) = 5761455 ।
3. মেন কির, N এর েকান একিট পৰ্াইম ফ াক্টর p এবং তা সেবর্াচ্চ α বার N েক ভাগ কের।
4. এখন পৰ্িত পৰ্াইম p এবং তার মািল্টিপ্লিসিট α এর জন আমরা s(p, α) ফাংশেনর মান েবর
∑α
করব, েযখােন s(p, α) = i=0 pK i̇ mod(109 + 7) । এই কাজিট করেত পৰ্িত পৰ্াইেমর
জন আমােদর কমেপ্লিক্সিট হেব O(lg K + lg α) ।
5. এখন N এর সবগুেলা পৰ্াইম ফ াক্টেরর জন s এর মান গুণ করেলই ( mod(109 + 7) এ)
আমরা আমােদর কুেয়িরর উত্তর েপেয় যাব। এইিট করেত আমােদর সময় লাগেব, O(lg K ×
lg N + lg N ) ।
√
√
6. সু তরাং সবগুেলা কুেয়ির এর উত্তর করেত আমােদর
√ সময় লাগেব, O( MAXN ln ln MAXN+
Q × ((1 + lg MAXK) × lg MAXN + π( MAXN))) ।
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I. Array Partition
একিট গুরুতব্পূ নর্ অ ােরর পািটর্শন এ একিট unique non-decreasing sequence েবর করা যায়।
েসটা হল পৰ্িত সাবঅ াের েথেক আমরা greedily next smallest একিট কের উপাদান িনেত
হেব। েযমন [2, 2, 3], [2, 3, 4], [1, 3, 4] েথেক greedily 2, 2, 3 অনু কৰ্ুম িট েনওয়া হেব। unique
sequence গুেলা েথেক গুরুতব্পূ ণর্ পািটর্শনগুেলা গণনা করা হেব।
কাউন্ট করার জন ডাইনািমক েপৰ্াগৰ্ািমং পদ্ধিত অবলমব্ন করা হেব। ধির dp[pos][num] = পৰ্থম
pos িট উপাদান ব বহার কের কতগুেলা গুরুতব্পূ ণর্ পািটর্শন করা যায় েযখােন sequence িটর েশষ
উপাদান হল num। েযমন [3, 1, 2, 4] এ dp[4][4] = 3, কারণ [3, 1, 2], [4], [3, 1], [2], [4], [3], [1, 2, 4]
এই 3িট।
সাবটাস্ক ১ঃ
একিট n4 সিলউশন েলখা যায় েযখােন dp[num][pos] েবর করেত pos েথেক িকছু টা েপছােনা
হেব, pos′ এর আগ পযর্ন্ত। তারপর এমন সকল dp[num′ ][pos′ ] এর েযাগফল িনেত হেব েযন
dp[num′ ][pos′ ] এর একিট sequence এর েশষ উপাদান num এর পর [pos′ + 1.....pos]
সাবঅ াের েথেক next smallest উপাদান num হয়। এেক্ষেতৰ্ েখয়াল রাখেত হেব েযন, [pos′ +
1...pos] এর িভতের num′ এর েচেয় সমান বা বড় উপাদান num ই হয়।
সাবটাস্ক ২ঃ
আেগর সিলউশন িটেক n3 বানােনা যায় যিদ েখয়াল করা হয় েয একটা িনিদর্ষ্ট pos’ এ আসেল
num′ এর একিট েরঞ্জ পাওয়া যায়, তা হল, [x + 1, num], েযখােন x হল [pos′ + 1...pos]
এর িভতের num েথেক েছাট সবেচেয় বড় সংখ া । অথর্াৎ ওই েরেঞ্জ থাকা সব num′ এর জন ই
dp[num′ ][pos′ ] , dp[num][pos] এর সােথ েযাগ হেব। েযেহতু এই েরঞ্জ এর সংখ া গুেলা আেগই
কিম্পউট করা হেয় েগেছ, তাই একিট cumulative sum এর অ ােরর সাহােয O(1) টাইম এ েরঞ্জ
সামিট পাওয়া যােব। আবার একিট িজিনস েখয়াল রাখেত হেব, তা হল pos′ যােত এমন হয় েযন
[pos′ + 1...pos] এ কমপেক্ষ একিট num থােক।
সাবটাস্ক ৩ঃ
সিলউশন িটেক n2 বানােত হেল আেরা অবজাভর্ করেত হেব েয dp[pos][num] েবর করেত িগেয়
আসেল েয সকল dp[pos′ ][num′ ] েযাগ করা হয় তারা আসেল শুধু একিট েরঞ্জই না বরং িকছু টা
rectangular range (dp table এ) এর মত। হােত কলেম একিট 2d dp table বািনেয় এিট ভােলা
মত েবাঝা যায় েয dp[pos][num] এ কারা কিন্টৰ্িবউট কের। েযটা করেত হেব তা হল আেগ এমন p
েবর করেত হেব যার জন [p + 1...pos] এ শুধু মাতৰ্ p + 1 অবস্থােনই num আেছ (p এর েচেয় বড়
pos′ গুেলা েকান কিন্টৰ্িবউশন রাখেত পারেব না) । এরপর পৰ্থেমই সব dp[pos′ ][num] েযাগ করা
হেব যােদর জন pos′ ≤ p এবং num′ ≤ num, এিট 2d cumulative sum এর সাহােয O(1) এ
করা যােব। এেত িকছু ওভারকাউন্ট হেয়েছ, েয েয pos′ , num′ এর জন pos′ ≤ pos′′ ≤ pos এবং
num′ ≤ num′′ ≤ num আেছ েযন A[pos′′ ] = num′′ ,তােদর dp[pos′ ][num′ ] ওভারকাউন্ট
হেয়েছ। তাই একিট pos িনিদর্ষ্ট কের যখন num = 1...n এর জন dp[pos][num] িনণর্য় করা
হেব তখন একিট stack েমইেন্টইন করেত করেত হেব যার েভতের num′′ , pos′′ গুেলা থাকেব,
decreasing order এ, এই stack িট আপেডট করার সময়ই ওভারকাউন্ট করা অংশ গুিল িবেয়াগ
কের িদেত হেব। (েসটাও 2d cumulative sum এর মাধ েম)। এেত সিলউশনিট n2 হেব।

J. Hououin Kyouma !
সাবটাস্ক ১ঃ
সবসময় Q >= T এখােন । তাই পৰ্থেম T টা পৰ্শ্ন কের েকান েকান ঘণ্টায় ক্লাস এবং েকান েকান
ঘণ্টায় ক্লাস েনই, তা েবর কের েফলা যােব । এরপর একিট িলিনয়ার লু প চািলেয়ই েরজাল্ট েবর করা
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যােব ।

সাবটাস্ক ২ঃ
ক্লাস টাইেমর মত ফৰ্ী টাইেমরও [t1 , t2 ] েরঞ্জ আেছ বেল ধরা যায়, েযখােন ফৰ্ী টাইম t1 -তম ঘণ্টা
েথেক শুরু হেয় t2 -তম ঘণ্টায় েশষ হয় । আমরা যিদ এরকম সব ফৰ্ী টাইেমর েরঞ্জ েবর করেত পাির,
তাহেল তােদর মােঝ েয েরেঞ্জর ৈদঘর্ সবর্ািধক, েসই ৈদঘর্ ই আমােদর েরজাল্ট ।
েপৰ্াপািটর্ ১ঃ যিদ [l, r] েরেঞ্জর সম্পূ ণর্ সমেয় ক্লাস না থােক, তাহেল এই েরেঞ্জর ফৰ্ী টাইম হেব
= (r − l + 1) ঘণ্টা ।
েপৰ্াপািটর্ ২ঃ [l, r] েরেঞ্জর সম্পূ ণর্ সমেয় যিদ ক্লাস থােক, তাহেল এই েরেঞ্জর ফৰ্ী টাইম হেব = 0
ঘণ্টা ।
এখন আমরা আমরা যিদ েকােনা সময় ti -তম ঘণ্টায় থািক এবং েসিট ক্লাস টাইম হয়, তাহেল
েপৰ্াপািটর্ ২ ব বহার কের বাইনারী সাচর্ চািলেয় এই ক্লাস কত তম ঘণ্টায় েশষ হয়, েসটা খুব সহেজই
েবর কের েফলা যায় । ক্লাস টাইম যততম ঘণ্টায় েশষ, িঠক টার পেরর ঘণ্টাই িফৰ্ টাইম হেব ।
ti -তম ঘণ্টা ফৰ্ী টাইম হেল কী করেত হত, েসটা েহামটাস্ক ;) ।
এভােব আমরা খুব সহেজই বাইনারী সােচর্র মাধ েম 1st ঘণ্টা েথেক T পযর্ন্ত ক্লাস টাইম, ফৰ্ী
টাইেমর সব েরঞ্জ েবর কের েফলেত পারব । েযেহতু, পৰ্িত ক্লােসর শুরু এবং েশষ ঘণ্টা েবর করেত
বাইনারী সাচর্ লাগেছ, তাই সবর্েমাট পৰ্শ্ন দরকার হেব ≤ 2 × N × log2 (T ), যা 5 × 104 এর
পৰ্শ্নসীমায় হেয় যায় ।

সাবটাস্ক ৩ঃ
সাবটাস্ক ৩ এর সিলউশন মূ লত সাবটাস্ক ২ এর সিলউশেনর অপিটমাইেজশন । সাবটাস্ক ২ এ আমরা
যখন বাইনারী সাচর্ চালািচ্ছলাম, তখন এক বাইনারী সাচর্ েথেক পাওয়া ইনফেমর্শন আমরা িকন্তু অন
েকােনা বাইনারী সােচর্ কােজ লাগাইিন । এখন আমরা এিট কােজ লাগাব । এই সাবটােস্ক আমরা সব
পৰ্শ্ন [1, t] এই ফরম ােট করব অথর্াৎ, 1st ঘণ্টা েথেক t-তম ঘণ্টা পযর্ন্ত েটাটাল ফৰ্ী টাইম কত - েসটা
িজজ্ঞাসা করব । এর কারণ একটু পেরই আমারা বু ঝেত পারব ।
েপৰ্াপািটর্ ৩ঃ [1, t1 − 1] েরেঞ্জ েটাটাল ফৰ্ী টাইম T1 ঘণ্টা এবং `[1, t2 ]` েরেঞ্জ েটাটাল ফৰ্ী টাইম
T2 ঘণ্টা হেল [t1 , t2 ] েরেঞ্জ েটাটাল ফৰ্ী টাইম (T2 − T1 ) ঘণ্টা, েযখােন 1 < t1 ≤ t2 ≤ T ।
ধরা যাক, 1st ঘণ্টা েথেক ক্লাস টাইম, ফৰ্ী টাইম েবর করেত করেত আমরা এখন ti -তম ঘণ্টায়
আিছ । তার মােন [1, ti − 1]পযর্ন্ত েটাটাল ফৰ্ী টাইম কত, েসটাও আমােদর জানাই আেছ ।
ধির, ti -তম ঘন্টািট ফৰ্ী টাইম এবং আেগর েকােনা এক বাইনারী সাচর্ েথেক [1, tj ] েরেঞ্জর েটাটাল
ফৰ্ী টাইম কত েসটা েবর করা আেছ, েযখােন tj > ti । তাহেল েপৰ্াপািটর্ ৩ ব বহার কের েকােনা
এক্সটৰ্া পৰ্শ্ন িজজ্ঞাসা না কেরই [ti , tj ] েরেঞ্জর ফৰ্ী টাইম কত, েসটা আমরা েবর কের েফলেত পারব
।
এই ফৰ্ী টাইম যিদ (tj − ti + 1) হয়, তার মােন [ti , tj ] েরেঞ্জর পুেরাটাই ফৰ্ী টাইম এবং এেত
কের আমরা tj -তম ঘণ্টার পর েকাথায় ফৰ্ী টাইম েশষ হয়, েসটা খুঁজেত পাির । আর যিদ ফৰ্ী টাইম
(tj − ti + 1) না হয়, তার মােন [ti , tj ] েরেঞ্জর মােঝই েকাথাও ক্লাস টাইম আেছ । অথর্াৎ, ti -তম
ঘন্টায় থাকা ফৰ্ী টাইম [ti , tj ] েরেঞ্জর েকােনা এক ঘণ্টােতই েশষ হেব । তাই আমরা এই েরেঞ্জর
িভতেরই েসই েশষ ঘণ্টা খুঁজব ।
ti -তম ঘন্টািট ক্লাস টাইম হেল কী করেত হত, েসটা েহামটাস্ক :D ।
এভােব আেগর বাইনারী সাচর্ েথেক পাওয়া ইনফেমর্শন কােজ লািগেয় আমরা পরবতর্ী বাইনারী সাচর্
চালােনার েরঞ্জগুেলা েছাট কের েফলেত পাির । এখন পৰ্শ্ন হেচ্ছ, েটাটাল পৰ্েশ্নর সংখ া এভােব কত
কমেব?
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পৰ্থেম 1st ঘণ্টা েথেক পৰ্থম ক্লাস কততম ঘণ্টায় শুরু হয়, েসটা েবর করেত log2 (T ) সংখ ক
পৰ্শ্ন লাগেব । এরপর উপেরর িনয়েম েরঞ্জ েছাট করার পর বাইনারী সাচর্ চালােত হেব এমন সবেচেয়
বড় েরেঞ্জর ৈদঘর্ হেব T2 । এমন ৈদেঘর্ র েরঞ্জ ম ািক্সমাম 2 টা হওয়া সম্ভব (কারণ 2 × T2 = T )
। তাহেল, আরও 2 × log2 ( T2 ) সংখ ক পৰ্শ্ন লাগেব । এভােব এেগােত থাকেল েদখা যায়, েটাটাল
পৰ্েশ্নর সংখ া = log2 (T ) + 2 × log2 ( T2 ) + 4 × log2 ( T4 ) + ..... + k × log2 ( Tk ), েযখােন
k = ceil(log2 (N )) ।
এই পৰ্েয়াজনীয় পৰ্েশ্নর সংখ া 4.3 × 104 এর েচেয় কম । আরও একুেরট ক ালকুেলশন করেল
েদখা যায়, পৰ্শ্নসংখ া কখেনাই 41843 এর েবিশ দরকার হেব না, বরং েকয়ারফুল থাকেল আরও কম
লাগেব ।

K. The Hidden Island
সাবটাস্ক ১ঃ
হারােনা অক্ষরগুেলােত সটর্ কের েনই। এখন আমরা ? পিজশন গুেলােত বাম েথেক ডােন এক বা
একািধক হারােনা অক্ষর বিসেয় সব ধরেনর িস্টৰ্ং বানানর েচষ্টা কির। িস্টৰ্ং গুেলার মেধ সবেচেয়
েছাটিটই েবেছ িনেলই হেব।
Time Complexity: O(|S| ∗ (2K ))

সাবটাস্ক ২ঃ
আমরা Dynamic Programming িদেয় এিট সমাধান করেত পাির। েস্টট িহেসেব আমরা রাখব িস্টৰ্ং
S এর পিজশন এবং K েথেক কতগুেলা অক্ষর ব বহার কেরিছ। এেত আমরা পৰ্িতিট |S| * K িট েস্টট
এর জন িস্টৰ্ং বািনেয় েফলেত পাির।
Time Complexity:O(|S| ∗ K ∗ |S|)

সাবটাস্ক ৩ঃ
ধির, আমােদর "?" আেছ X টা। আমরা একটা িলস্ট L রাখব েযখােন শুরুেত (K - X) টা হারােনা
অক্ষর রাখব। হারােনা অক্ষর িলেস্ট বণর্ানু কৰ্েম রাখব।
আমরা একটা ফাকা িস্টৰ্ং R িনই। S িস্টৰ্ং িটর আমরা বাম েথেক ডােন েযেত থািক। যখনই S িস্টৰ্ং
িটেত আমরা একটা ইংেরিজ অক্ষর পাব, আমরা েসটা R এ েযাগ কের িদব। যিদ "?" পাই, তাহেল
হারােনা অক্ষর েথেক L িলেস্ট একিট অক্ষর েযাগ কের িদব।
এখন "?" এ অবশ ই একিট অক্ষর বসেব, তাই আমরা িলস্ট সবেচেয় েছাট অক্ষরিট R এ বসাব।
এখন আমরা িলস্ট েথেক আরও িকছু অক্ষর বসােত পাির R এ। তেব েসিট িনভর্র কের "?" এর পেরর
অক্ষরিট িক তার উপর ।
ধির, "?" এর পেরর অক্ষরিট 'D'. তাহেল বণর্ানু কৰ্েম েছাট িস্টৰ্ং বানানর জন আমােদর উিচত
িলেস্ট থাকা 'D' এর েচেয় েছাট সবগুেলা অক্ষর R এ েযাগ করা। 'D' এর েচেয় বড় িকছু আমােদর
িস্টৰ্ং এর এ পযর্ােয় েযাগ করা িঠক না। কারণ এর েচেয় পেরর 'D' িট িনেয়ই আমরা বণর্ানু কৰ্েম েছাট
েপেত পাির।
আমােদর িলেস্ট যিদ িকছু 'D' থােক, েসটা েযাগ করব িকনা, েসটা েদখা যাক।
ধির, িস্টৰ্ংিট হল ?DDA... । আমরা অবশ ই একিট অক্ষর বসােনার িনয়মিট এখন ভুেল যাই। যিদ
পৰ্থম ? এ আমরা 'D' বসাই তাহেল আমরা পাব, DDDA.... । যিদ পৰ্থেম না বসাই, পাব DDA....
। িদব্তীয়িট বণর্ানু কৰ্েম েছাট। আবার ধির, িস্টৰ্ংিট হল ?DDE... । যিদ পৰ্থম ? এ আমরা 'D' বসাই
তাহেল আমরা পাব, DDDE... । যিদ পৰ্থেম না বসাই, পাব DDE.... । পৰ্থমিট বণর্ানু কৰ্েম েছাট। তাই
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আমােদর ? এর পের এমন 'D' ব তীত পৰ্থম অক্ষর জানেত হেব। অক্ষর েছাট হেল, এখন না বসােনা
েশৰ্য়। বড় হেল, এখনই 'D' বসােনা েশৰ্য়।
এিট আমরা একিট লু প িদেয়ই করেত পাির।
Time Complexity: O(|S| + K)

L. Magic Mirror on the Wall

ধেরা, ক াবলাকান্ত A িবন্দুেত এবং চালাকান্তী B িবন্দুেত আেছ। আেলার পৰ্িতফলেনর সূ তৰ্ানু যায়ী, C
িবন্দুেত ক াবলাকান্ত চালাকান্তীেক েদখেত েপেল ̸ ACD = ̸ BCD হেত হেব। আবার েযেহতু CD
আয়নার তেলর উপর লমব্, ̸ ACE = ̸ BCF হেব। B ′ , B এর এবং F ′ , F এর সদৃ শ িবন্দু
′
′ ′
F
′ ′
= CF
হেল, সদৃ শ িতৰ্ভুেজর গুণাবলী অনু যায়ী, BAE
CE । উেল্লখ , AE, BF, B F আয়নার তেলর
উপর লমব্।
′ ′
′
F
এখােন, BAE
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বা, CE = EF ( B ′ FAE
′ +AE )
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বা, CE = (x2 − x1 )( y1y+y
2
1
সু তরাং C(x, y) ≡ (x1 + (x2 − x1 )( y1y+y
), 0)
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