সমসযার বিশ্লেষণ:
এনএইচএসপিপসর বাছাই িব বএবং মূল প্রপিয াপিিা অনলাইযন হওয়ার কারযে উভয় প্রপিয াপিিার
সমসযাগুযলার জটিলিার মাত্রাযক সামঞ্জসযিূে রাখা
ব
হয়। বাছাই িযব প্রপিয
ব
ািীযেরযক িাাঁচ ঘন্টায় মমাি
১২টি সমসযার সমাধান করযি মেয়া হয়। প্রপিয ািীযের উৎসাযহর কারযে বাছাই িযবরব সময়সীমা ৩০
পমপনি বপধিব করা হয়। বাছাই িযবরব ১২টি সমসযার প্রযিযকটিযি আংপিক নম্বর মিালার সুপবধা রাখা হয়।
এই সুপবধা প্রোযনর জনয আন্তজবাপিক ইনফরযমটিক্স অপলম্পিয়াযের মান অবলম্বন কযর প্রপিটি
সমসযাযক মবি কযয়কটি ভাযি ভাি করা হয়। এই প্রপিটি ভািযক একটি সাবিাস্ক পহযসযব পনধাপরি
ব
করা
হয়। একটি সমসযার জনয প্রেত্ত ১০০ নম্বরযক ওই সমসযাটির পবপভন্ন সাবিাযস্কর পভিযর বন্টন করা হয়।
এর মাধযযম একটি কটিন সমসযাযক সকল ি াযয়র
ব
প্রপিয ািীযের জনয উি ক্ত
ু করা হয়। বাছাই িযবরব
১২ টি সমসযার পবষয়বস্তু পনধারযের
ব
জনয আন্তজবাপিক ইনফরযমটিক্স অপলম্পিয়াযের পসযলবাসযক
অবলম্বন করা হয়। সমসযাগুযলা তিরী করযি গ্রাফ পিওপর, নাম্বার পিওপর, জযাপমপি, োিা স্ট্রাকচার,
তরপখক বীজিপেি, মযাক্সক্সমাম মলাসহ প্রযয়াজনীয় আলিপরেম সমূযহর সহায়িা গ্রহে করা হয়।
সমসযাগুযলা তিপরর সময় প্রপিয ািীযের েক্ষিা বৃক্সির জনয িাযের িুপাঁ িিি পবেযাযক প্রাধানয না পেযয়
পচন্তািক্সক্তযক প্রযয়াি করার সুয াি কযর মেয়া হয়। আন্তজবাপিক মাযনর সাযি সঙ্গপি মরযখ বাছাই িযব ব
েুটি ইন্টারএকটিভ সমসযা অন্তভভক্ত
ব করা হয়. বাছাই িযবরব সাযি সঙ্গপি মরযখ মূল প্রপিয াপিিাযিও
১২টি সমসযা রাখা হয়। বাছাই িযবরব পবষয়সমূযহর িািািাপি মূল িযব োইনাপমক
ব
মপ্রাগ্রাপমং এবং পস্ট্রং
মযাপচংযকও অন্তভভক্ত
ব করা হয়। বাছাই িযবরব মি মূল িযবওব প্রপিটি সমসযার জনয মবি কযয়কটি
সাবিাস্ক তিরী করা হয়। মূল িযব একটি
ব
ইন্টাযরকটিভ সমসযা সমাধান করযি মেয়া হয়।
িাছাই এিং মূল পশ্লির
ে সমসযাগুশ্ললার সংবিপ্ত বিশ্লেষণ দেওয়া হশ্ললা:
নাম : Simple And
দসটার: Hasibul Haque Himel (fire_tornado)
অল্টারশ্লনট দলখক

: Mahmud Sajjad Abeer (msabeer)

মূল ধারণা: DSU on Tree/ Bfs-Dfs-SparseTable

Subtask 1: 1 ≤ N, Q ≤ 104
এই সাবিাযস্কর জনয, আমাযের মকবল পেএফএস এর সহজ ধারো প্রযয়াজন। প্রিযম রুি মিযক, আমাযের একটি
পেএফএস চালাযনা উপচি া প্রপিটি মনাযের িযাযরন্ট পনধারে
ব
কযর। িারিযর প্রপিটি প্রযের জনয (u, k) আমাযের
মনাে u মিযক অনয একটি পেএফএস করা উপচি া এর সাবটির k িভীরিায় ায় এবং পবিওয়াইস অযান্ড িেনা কযর।
Subtask 2: k ≤ 1
িূববিী
ব
সাবিাস্ক মি, প্রিযম রুি মিযক, আমাযের একটি পেএফএস করা উপচি া প্রপিটি মনাযের িযাযরন্ট পনধারে
ব
কযর। পে k = 0 হয় িযব উত্তর হযব মনাযে উিপিি নম্বর । পে k = 1 হয় িযব আমাযের মকবল মনাে u এর সংলগ্ন

অযােযজযসক্সি পলস্ট মেখযি হযব এবং এটির িযাযরন্ট মনাে বযিীি প্রপিটি মনাযের মাযনর পবিওয়াইস অযান্ড িেনা
করযি হযব। িূযব িেনা
ব
করা উত্তরগুপল িুনরায় িেনা এডাযি আমাযের সংরক্ষযের প্রযয়াজন হযি িাযর। অনযিায়,
এটি TLE পেযি িাযর।
Subtask 3:
মূল সাবিাযস্কর জনয, আমরা পেএসইউ অন টি নাযম একটি ধারো বযবহার করযি িাপর।
প্রিমি প্রপিটি মনাে v এর জনয এই মনাযের সাযি সিপকবি সমস্ত প্রযের সংরক্ষে কপর । িারিযর প্রপিটি মনাযের
জনয, া এর সাবটির রুি, একটি পেএফএস চালাই । পেএফএযসর িযারাপমিার হল মনাে v এবং map<int,int>mp।
এই মাযি v এর সাবটির প্রযিযক িভীরিা i এর জযনয mp[i] = সকল মনাযের bitwise অযান্ড ভালু াযের িভীরিা i.
এই map সহজভাযব িেনা করা ম যি িাযর। v এর সমস্ত পচলযেন পবযবচনা কর এবং িাযের জনয এমন map িেনা
কর । স্পষ্টিই, আমাযের মাি mp এর পচলযেন এর মযধয ার আকার সবাপধক
ব
িার আকাযরর হযব। িারিযর প্রপিটি
পচলযেনএর মাি পবযবচনা কপর এবং মসগুপলযক একক্সত্রি কপর । অবিযই, আমরা একটি বৃহত্তর মাযির সাযি একটি
মছাি মাি একীভূ ি করব। এর িযর, মিামার কাযছ বিবমান মনাযের সমস্ত প্রযের উত্তর মেওয়ার জযনয প্রস্তুি । উত্তর
হযব -1 পে v এর িভীরিা k এ মকান পচলযেন না িাযক।

নাম: Himi's Negligence
দসটার: Mahmud Sajjad Abeer (msabeer)
অল্টারশ্লনট দলখক

: Mirza Zamiur Rahman (Tashdid_trdb)

মূল ধারণা: Matrix Expo
সাবটাস্ক ১ঃ M = 1 িাকায় এই সমসযাটি খুব সহযজই সমাধান করা সম্ভব কারে এখাযন প্রপি ঘযডই ৪টি
সুয াি(a, b, c, #) বযবহার করা সম্ভব প্রিম সাপরর ঘড বাযে। িাহযল উত্তর হযব 4N-1 ম টি O(logN) এ পবিমে পেযয়
কযর মফলা সম্ভব।
সাবটাস্ক ২ঃ N <= 5 মেয়া পছল এখাযন। এর সমাধান হযে বযাকিযাক(পরকাপসভপল
ব
সব রকম উিায় মেখার
একটি মাধযম)। পে ধীর হযয় ায় িাহযল িিব না মভযঙ্গ বযাকিযাক করযলই কাজ হযয় াযব। M <= 3 মেয়ায় এটি
সময়সীমার মযধযই সব সটিক উিায়গুযলা মেখযি িারযব পেও পিওযরটিকাল কমযেক্সক্সটি আযরা মবপি।
সাবটাস্ক ৩ঃ এখাযন N <= 10000 পছল, িারমাযন এখন আর বযাকিাক কাজ করযবনা। এখন ধযরা পকছভ
ক্সজপনষ আপম আযি মবর কযর রাখলাম। ম মনঃ িিব মমযন তিরী করা ম যকান সাপর মিযক িিব মমযন িযরর সাপরযি
পক পক উিাযয় াওয়া ায় মবর কযর রাখা। িিব মমযন প্রপি সাপর তিরী করার সবযচযয় মবপি উিায় পেযব M=4 এর

জনয পকন্তু মসিাও খুব মবপি না, মাত্র ২০০ মি। এিা মবর কযর রাখযল খুব সহযজই একটি োইনাপমক মপ্রাগ্রাপমং
সমাধান পলযখ মফলা সম্ভব।
সাবটাস্ক ৪ঃ

সািটাস্ক ৩ এর মতই শতে দমশ্লন আবম যতরকম সাবর িানাশ্লনা যায় তাশ্লেরশ্লক যবে একটি কশ্লর

গ্রাফ দনাড ধবর, তাহশ্লল দকান দনাড দেশ্লক দকান দনাশ্লড যাওয়া যায় তার একটি
২০০ x ২০০ Adjacency Matrix তিরী কযর মফলা সম্ভব। এই মযাটিযক্সর N-1িম সূচক মিযক খুব সহযজই উিায়
সংখযা মবর কযর মফলা সম্ভব। মযাটিযক্সর Nিম সূচকও পবিমযের মি কযর O(logN) এ মবর কযর মফলা ায় পকন্তু
এযি মাটিক্স গুে করার কমযেক্সক্সটিও আমযল পনযি হযব, িাই প্রপি মিযস্ট কমযেক্সক্সটি োাঁডাযে O(logN * |Node
Count|3)।

নাম: Placing the Repeater
দসটার: Raian Rahman (pranonraian)
অল্টারশ্লনট দলখক: Mirza Zamiur Rahman (Tashdid_trdb), Hasibul Haque Himel (fire_tornado),
Asaduzzaman Herok (Arcturus)
মূল ধারণা: Basic Geometry
খুি সহজভাশ্লি বিন্তা করশ্লল এই সমসযার জনয একটি িৃশ্লের দকন্দ্র এিং িৃশ্লের পবরবধর উপশ্লরর একটি বিন্দুর িানাঙ্ক মেওয়া
আযছ।
আমাশ্লের কাজ হশ্ললা িৃশ্লের পবরবধর উপর আশ্লরা k-1 টি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দির করশ্লত হশ্লি যাশ্লত দযশ্লকান বিন্দুর জনয তার
পাশ্বিতী বিন্দুর েুরত্ব সশ্লিোচ্চ হয় অেোৎ বিন্দুগুশ্ললার েুরত্ব পাশ্বিতী বিন্দুর মিযক সমান েূরবিী হযি হযব।
এখন িানাংক েুটি মিযক আমরা বৃযত্তর বযাসাধটি
ব মবর করযি িাপর। (মযন কপর বযাসাধ ব = ‘r’). শুধু িাই নয় আমরা
মকন্দ্র ও প্রিম পরপিিাযরর সংশ্লযাগকারী সরলশ্লরখার ঢালও মবর করযি িাপর।

ছবিশ্লত প্রেম বরবপটার এিং বিতীয় বরবপটাশ্লরর অন্তভুে ক্ত দকৌবনক েুরত্ব omega এিং িযাসাধে হল r
ধপর প্রিম পরপিিাযরর িানাংক (x1,y1)। িাহযল আমরা পিিীয় পরপিিাযরর িানাঙ্ক (x2,y2) বনশ্লের সুত্র বেশ্লয় দির করশ্লত
পাবর:
x2 = r *cos( theta + omega) +
y1 = r *sin( theta + omega) +

x1
y1

অতএি, আমাশ্লের কাজ হল ঢাল theta এিং েুটি বরবপটাশ্লরর দকৌবনক েুরত্ব omega এিং িৃশ্লের বযাসাধ বr মবর করযি
হযব। িারির খুব সহশ্লজই উপশ্লরর সুত্রটি পেযয় আমরা সমসযাটি সমাধান করযি িারযবা।.
নাম: Fighting Over a Duster
দসটার: Safayet Hossain Masum (curly_braces)
অল্টারশ্লনট দলখক: Mirza Zamiur Rahman (Tashdid_trdb)
মূল ধারণা: Biparted Matching

Subtask 1: আমরা পিক্ষািীযের সকল সাব মসি এর জযনয মেখব মকান সাব মসি এ সযবাচ্চ
ব
সংখযক পিক্ষক খুপি।
Complexity 𝑂(2(𝑎+𝑏) ).
Subtask 2: আমরা পিক্ষকযের সকল সাবযসি এর জযনয মবর করযবা সযবাচ্চ
ব সাবযসি, ম খাযন
মকাযনা পিক্ষক অির মকাযনা পিক্ষযকর পবযরাধীিা কযর না।
Complexity 𝑂(2𝑛 ).

Subtask 3: একিভ লক্ষ করযল মেখা ায় ম , মকাযনা পিক্ষক পনযজর মসকিন এর অির মকাযনা
পিক্ষযকর পবযরাধীিা কযর না। আমরা ম ই মসকিন এ পিক্ষক কম ওই মসকিন এর পিক্ষকযের
সবগুযলা সাবযসি এর জযনয মেখব অির মসকিন এ কিজন পিক্ষক খুপি। এইভাযব সযবাচ্চ
ব
সাবযসিটি মবর করযি হযব।
Complexity 𝑂(2(𝑛/2) )
Subtask 4: এই প্রবযলমটিযক একটি প্রচপলি "Edge cover" প্রবযলম এ রূিান্তপরি করা ায়।
আমরা ধযর মনই ম প্রযিযক পিক্ষক একটি মনাে আর প্রযিযক পবযরাপধিা একটি Edge, িাহযল ওই
গ্রাফ এর Edge cover ই হযব উত্তর।
Complexity 𝑂(𝑛2 √𝑛).
নাম: Big LCM
দসটার: Safayet Hossain Masum (curly_braces)
অল্টারশ্লনট দলখক: Hasibul Haque Himel (fire_tornado)
মূল ধারণা: Pollard Rho

Subtask 1+2: আমরা লসাগু দির করশ্লিা এিং দেখি সশ্লিোচ্চ দকান n এর জশ্লনয BLCM দক 𝑐𝑛
পেযয় পনঃযিযষ ভাি করা ায়। এইটি প্রমাে করা সম্ভব ম লসাগু 64 পবি এর মবপি হযব না।
Complexity 𝑂(𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑏))
Subtask 3: এইখাযন লসাগু 64 পবযি জায়িা পনযব না। িাই আমরা লসাগু মক prime factorization
পহযসযব মবর করযি িাপর। সবযিষ
ব
c এর প্রপিটি মূলে পবভাজক p এর জযনয এর মযধয সবপনম্ন
ব
freqLCM(p)/freqC(p) ই হযব উত্তর। এখাযন freqLCM(p) এর মাশ্লন হশ্ললা লসাগু দত p কতিার আশ্লছ,
আর freqC(p) হযলা c মি p কিবার আযছ।
Complexity 𝑂(𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑏))
Subtask 4: এখাযন ম যহিভ লসাগু মবর করা সম্ভব নয়, আমরা প্রিযম c মক prime factorization
করযবা। এখন c এর সকল prime পবভাজক p এর জযনয মেখব আমাযের উযেপখি Range এর মকান
নাম্বার এ p সযবাচ্চ
ব বার রযয়যছ িৎির SubTask 3 এর মি কযর সমাধান করা সম্ভব।
Complexity 𝑂(√𝑐 + 𝑙𝑜𝑔(𝑏))
Subtask 5: এইখাযন c এর prime factorization করযি Pollard এর rho algorithm বযবহার করযি
হযব।
Complexity 𝑂(𝑐(1/4) + 𝑙𝑜𝑔(𝑏))

নাম: Sum of Medians
দসটার: Safayet Hossain Masum (curly_braces)
অল্টারশ্লনট দলখক: Hasibul Haque Himel (fire_tornado)
মূল ধারণা: Math, Combinatorics
লক্ষ করযল মেখা াযব ম , আমাযের 0 এর মছাি মধযমা পবপিষ্ট সাব মসি পনযয় মকাযনা লাভ মনই, িাই
হযি িাযর আমাযের k এর মচযয় কম Subset মনয়া লািযি িাযর।
Subtask 1: এখাযন সবগুযলা উত্তর হাযি মবর করা সম্ভব।
Complexity 𝑂(1).
Subtask 2: আমরা সকল সাবযসি মবর কযর এর জযনয উত্তর মবর কযর মেখযি িাপর।
Complexity 𝑂(2𝑛 ).
Subtask 3: আমরা পে সংখযাগুযলা মছাি মিযক বড ক্রম অনুসাযর সাজাই িাহযল একিা সংখযার
মছাি পে L িা সংখযা িাযক আর বড R িা িযব, েুই পেক মিযক এমন কি ভাযব সংখযা মনয়া ায়
ম যনা মছাি যিাগুযলা িার মিযক বড সযবাচ্চ
ব একটি মবপি হয়।
Complexity 𝑂(𝑛2 ).
Subtask 4: এইখাশ্লন আমরা সকল 𝑛𝐶𝑟 যা 1018 এর মছাি িা আযি মিযকই মবর কযর রাখযি িাপর।
এযক্ষযত্র Pascal এর ক্সত্রভভজ বযবহার করা ম যি িাযর।
Complexity 𝑂(𝑛√𝑛).
Bonus: এটি প্রমাণ করা সম্ভি দয সাজাশ্লনার পর r তম সংখযাটি 𝑛𝐶𝑟 টি সািশ্লসট এ মধযমা পহযসযব
রযয়যছ।
নাম: Interactive GCD
দসটার: Safayet Hossain Masum (curly_braces)

অল্টারশ্লনট দলখক: Asaduzzaman Herok (Arcturus)
মূল ধারণা: Interactive
পে িসাগু 1 পবপিষ্ট সাবযসি এর সংখযা মজাড হয় িযবই মখলা অমীমাংপসি িাকা সম্ভব।
Subtask 1 + 2: এশ্লিশ্লত্র পুশ্লরা অযাশ্লর িা মবর কযর মফলা সম্ভব, িারির সকল সংখযা সম্ভব ইনিুি এর
জনয আউিিুি হাযি মবর করা ম যি িাযর।
Subtask 3: এটি inclusion-exclusion principle এর সাহায য করা সম্ভব। আমরা মবর করযবা
কিগুযলা সািশ্লসট এর িসাগু 1 এর মবপি। িৎির মমাি সািশ্লসট মিযক প্রাপ্ত উত্তর বাে পেযলই কাক্সিি
উত্তর মিযয় াযবা।
Subtask 4: Subtask 3 এর ির এটি লক্ষ করা াযব ম সকল সংখযা পনযয় প্রে কযর লাভ মনই।
সযবাচ্চ
ব 60 টি প্রযের আযিই উত্তর সিযকব পনক্সিি হওয়া সম্ভব। Mobius function পনযয়
জানাযিানার মচষ্টা করার উিযেি রইযলা।
নাম: The Hidden Island
দসটার: ফাবহম শাহবরয়ার
Subtask 3:
ধপর, আমাযের "?" আযছ X িা। আমরা একিা পলস্ট L রাখব ম খাযন শুরুযি (K - X) িা হারাযনা
অক্ষর রাখব। হারাযনা অক্ষর পলযস্ট বোনু
ব ক্রযম রাখব।
আমরা একিা ফাকা পস্ট্রং R পনই। S পস্ট্রং টির আমরা বাম মিযক োযন ম যি িাপক। খনই S পস্ট্রং
টিযি আমরা একিা ইংযরক্সজ অক্ষর িাব, আমরা মসিা R এ ম াি কযর পেব। পে "?" িাই, িাহযল
হারাযনা অক্ষর মিযক L পলযস্ট একটি অক্ষর ম াি কযর পেব।

এখন "?" এ অবিযই একটি অক্ষর বসযব, িাই আমরা পলস্ট সবযচযয় মছাি অক্ষরটি R এ বসাব।
এখন আমরা পলস্ট মিযক আরও পকছভ অক্ষর বসাযি িাপর R এ। িযব মসটি পনভবর কযর "?" এর িযরর
অক্ষরটি পক িার উির ।
ধপর, "?" এর িযরর অক্ষরটি 'D'. িাহযল বোনু
ব ক্রযম মছাি পস্ট্রং বানানর জনয আমাযের উপচি পলযস্ট
িাকা 'D' এর মচযয় মছাি সবগুযলা অক্ষর R এ ম াি করা। 'D' এর মচযয় বড পকছভ আমাযের পস্ট্রং এর
এ ি াযয়
ব ম াি করা টিক না। কারে এর মচযয় িযরর 'D' টি পনযয়ই আমরা বোনু
ব ক্রযম মছাি মিযি
িাপর।
আমাযের পলযস্ট পে পকছভ 'D' িাযক, মসিা ম াি করব পকনা, মসিা মেখা াক।
ধপর, পস্ট্রংটি হল ?DDA... । আমরা অবিযই একটি অক্ষর বসাযনার পনয়মটি এখন ভভযল াই। পে
প্রিম ? এ আমরা 'D' বসাই িাহযল আমরা িাব, DDDA.... । পে প্রিযম না বসাই, িাব DDA.... ।
পিিীয়টি বোনু
ব ক্রযম মছাি। আবার ধপর, পস্ট্রংটি হল ?DDE... । পে প্রিম ? এ আমরা 'D' বসাই
িাহযল আমরা িাব, DDDE... । পে প্রিযম না বসাই, িাব DDE.... । প্রিমটি বোনু
ব ক্রযম মছাি। িাই
আমাযের ? এর িযর এমন 'D' বযিীি প্রিম অক্ষর জানযি হযব। অক্ষর মছাি হযল, এখন না বসাযনা
মেয়। বড হযল, এখনই 'D' বসাযনা মেয়।
এটি আমরা একটি লুি পেযয়ই করযি িাপর।
Time Complexity: O(|S| + K)
Subtask 1:
হারাযনা অক্ষরগুযলাযি সিব কযর মনই। এখন আমরা ? িক্সজিন গুযলাযি বাম মিযক োযন এক বা
একাপধক হারাযনা অক্ষর বপসযয় সব ধরযনর পস্ট্রং বানানর মচষ্টা কপর। পস্ট্রং গুযলার মযধয সবযচযয়
মছািটিই মবযছ পনযলই হযব।
Time Complexity: O(|S| * ( 2^10) )
Subtask 2:

আমরা Dynamic Programming পেযয় এটি সমাধান করযি িাপর। মস্টি পহযসযব আমরা রাখব পস্ট্রং S
এর িক্সজিন এবং K মিযক কিগুযলা অক্ষর বযবহার কযরপছ। এযি আমরা প্রপিটি |S| * K টি মস্টি
এর জনয পস্ট্রং বাপনযয় মফলযি িাপর।
Time Complexity: O(|S| K |S|)
নাম: ACT 1: Ash Counting Trees
দসটার: Tahsin Masrur
ধযরা িভ পম এখযনা মকান মনাে মলযবল কযরা নাই। িাহযল প্রিম মনােিা মলযবল করার জনয কয়িা
অিিন আযছ? একিাই। মসই একিা মনাে হযলা রুি মনােিা।
মসই মনােিা মলযবল করার ির িার KKK-িা চাইল্ড মনােও অিিযন চযল আযস, পকন্তু মস পনযজ
আর অিিন পহযসযব িাযক না। িাই, অিিযনর সংখযা K−1K-1K−1 িপরমাে মবযড ায়।
িার মাযন, িভ পম প্রিম মনােিা 111 উিাযয় মলযবল করযি িাযরা।
পিিীয় মনােিা 1+K−11+K-11+K−1 উিাযয় মলযবল করযি িাযরা।
িৃিীয় মনােিা 1+K−1+K−1=1+2×(K−1)1+K-1+K-1 = 1 + 2\times(K-1)1+K−1+K−1=1+2×(K−1)
উিাযয় মলযবল করযি িাযরা।
অিাৎ,
ব িভ পম iii-িম মনােিা 1+(i−1)(K−1)1+(i-1)(K-1)1+(i−1)(K−1) উিাযয় মলযবল করযি িাযরা।
অিএব, F(N,K)=∏i=1N(1+(i−1)×(K−1))F(N,K) = \prod\limits_{i=1}^{N} (1 + (i-1)\times(K1))F(N,K)=i=1∏N(1+(i−1)×(K−1))

সাবটাস্ক ১
ম যহিভ N≤106N \leq 10^6N≤106, আমরা F(N,K)F(N,K)F(N,K) এর প্রযিযক িাম বমবর করার জনয
জাস্ট একিা লুি চাপলযয় পেযি িাপর এবং িাযক িবার সম্ভব PPP িারা ভাি কযর িার মযধয মিযক

PPP এর সকল ফযাক্টর সপরযয় আমরা F(N,K)PZ\frac{F(N,K)}{P^Z}PZF(N,K) মবর করযি িাপর
(ম খাযন ZZZ মযাক্সক্সমাম)।
এখাযন একিা সম্ভাবয ভভল হযে modulo অিাযরিযনর িযর PPP পেযয় ভাি মেওয়া, িযব িা
সহযজই মখয়াল করা উপচি ম যহিভ এই ভভযল সযািল ইনিুি/আউিিুিও পমলযব না।
টাইম কমপ্লেক্সিটি O(NlogPN)O(N\log_P{N})O(NlogPN)

সাবটাস্ক ২
এখাযন N≤1012N \leq 10^{12}N≤1012, পকন্তু K≤2K \leq 2K≤2 মাত্র। িযব খন K=1K=1K=1,
িখন পকন্তু উত্তর সবসময়ই 111
যখন K=2K=2K=2? F(N,K)F(N,K)F(N,K) আসশ্লল N!N!N! (NNN-এর ফযাশ্লটাবরয়াল)
এি বড NNN এর জনয ফযাযক্টাপরয়াল মবর করার টিকিা আযছ PQP^QPQ এর সাইযজর মযধয। এই
সাবিাযস্ক Q=1Q=1Q=1 অবিয, িাই modulo অিাযরিনিা আপিযমিপল PPP পেযয়ই হযব, অিাৎ
ব
প্রবযলমিা োাঁডাযে N!(modP)N! \pmod PN!(modP) মবর করযি হযব (আসযল
N!PZ(modP)\frac{N!}{P^Z} \pmod PPZN!(modP))।
যবে N=10N=10N=10 হয়, তখন N!=1×2×3×4×5×6×7×8×9×10N! = 1 \times 2 \times 3
\times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times
10N!=1×2×3×4×5×6×7×8×9×10
ধযরা P=3P = 3P=3, িাহযল প্রযিযক PPP িাম বিযর প্রযিযক িাযমরব mod ভযালু পরপিি করযব।
অেোৎ, N!=1×2×0×1×2×0×1×2×0×1(modP)N! = 1 \times 2 \times 0 \times 1 \times 2
\times 0 \times 1 \times 2 \times 0 \times 1 \pmod
PN!=1×2×0×1×2×0×1×2×0×1(modP)
িার মাযন, জাস্ট সাবিাস্ক ১-এর মি কযর লুি চাপলযয়ই F(P−1,K)F(P-1, K)F(P−1,K) মবর কযর
আমরা উত্তযরর সাযি F(P−1,K)NPF(P-1,K)^{\frac{N}{P}}F(P−1,K)PN গুে কযর পেযি িাপর

(ম যহিভ F(P−1,K)F(P-1, K)F(P−1,K) NP\frac{N}{P}PN বার পরপিি হযব)। পকন্তু িাযি মিযষর
(N(modP))−1(N \pmod P) - 1(N(modP))−1 সংখযক িাম পমপসং
ব
িাকযব, মসগুযলাও লুি চাপলযয়
সহযজ উত্তযরর সাযি গুে কযর মফলা সম্ভব।
পকন্তু আযরা পকছভ িাম বমিা আসযল পমপসং আযছ, ম মন 666। এযক PPP িারা ভাি করযল মিা 222
িাওয়া ায় া আমাযের উত্তযরর সাযি গুে করা হয়পন। আসযল PPP এর সকল গুপেিযকরই একই
অবিা। এই গুপেিকগুযলা কারা আসযল?
PPP, 2P2P2P, 3P3P3P, 4P4P4P, 5P5P5P, 6P6P6P.....
এযের সবার মযধয পকন্তু PPP সাধারে িে (অিাৎ
ব কযমান মনওয়া ায়)। িাহযল এযের সবাইযক PPP
িারা ভাি করযল আমরা কী িাই?
111, 222, 333, 444, 555, 666.... যাশ্লেরশ্লক গুণ করশ্লল আিার দসই ফযাশ্লটাবরয়ালই আসশ্লতশ্লছ!
এরকম NP\frac{N}{P}PN সংখযক িাম িাকযব।
ব
অিাৎ,
ব F(NP,K)F(\frac{N}{P},K)F(PN,K) উত্তযরর
সাযি গুে করযি হযব। িার মাযন প্রবযলমিা একিা ক্ষুদ্রাকার সাব-প্রবযলযম কনভািব হযে। এই
িািব িা পরকাপসভপল
ব
এবং ইিাযরটিভপল েুইভাযবই সল্ভ করা সম্ভব। এখাযন মবস মকস হযব
N<PN<PN<P, া লুি চাপলযয়ই মবর করা সম্ভব। পরকাসযনর
ব
মলযভল সংখযা হযব
logPN\log_P{N}logPN
টাইম কমপ্লেক্সিটি O(PlogPN)O(P\log_P{N})O(PlogPN)

সাবটাস্ক ৩
এখন ম যহিভ K≤106K \leq 10^6K≤106, F(N,K)F(N,K)F(N,K) ফযাযক্টাপরয়াল নাও হযি িাযর।
প্রিমি, (K−1)(K-1)(K−1) পে PPP িারা পনঃযিযষ পবভাজয হয় িখন কী হযব?
এযক্ষযত্র 1+(i−1)×(K−1)≡1(modP)1 + (i-1)\times(K-1) \equiv 1
\pmod{P}1+(i−1)×(K−1)≡1(modP), িাই উত্তর সব সময়ই 111 হযব। িার মাযন (K−1)(K-1)(K−1)
পে PPP িারা পবভাজয না হয়, মসিাই মবপি পচন্তার পবষয়।

ধশ্লরা K=6K=6K=6 এিং `$P=3$
তাহশ্লল F(N,5)=1×6×11×16×21×26×31×36×41×46×51×56×61×66.....F(N,5) = 1 \times 6
\times 11 \times 16 \times 21 \times 26 \times 31 \times 36 \times 41 \times 46
\times 51 \times 56 \times 61 \times
66.....F(N,5)=1×6×11×16×21×26×31×36×41×46×51×56×61×66.....
P=3P=3P=3 িারা mod করার পর?
F(N,5)=1×0×2×1×0×2×1×0×2×1×0×2×1×0.....(mod3)F(N,5) = 1 \times 0 \times 2 \times 1
\times 0 \times 2 \times 1 \times 0 \times 2 \times 1 \times 0 \times 2 \times 1 \times 0.....
\pmod{3}F(N,5)=1×0×2×1×0×2×1×0×2×1×0×2×1×0.....(mod3)
এযক্ষযত্রও PPP ঘর ির ির পকছভ িাম বপরপিি হযে! মকন? এিাও মবপসক মেভলার অযাপরিযমটিক
িারা প্রমাে করা সম্ভব।
আমাযের iii-িম িামিা
ব কী? 1+(i−1)×(K−1)1+(i-1)\times(K-1)1+(i−1)×(K−1)
এটাশ্লক PPP িারা mod করশ্লল কী পাই?
1+(i−1)×(K−1)≡1+((i−1)(modP))×(K−1)(modP)1 + (i-1)\times(K-1) \equiv 1 + ((i1)\pmod{P})\times(K-1) \pmod P1+(i−1)×(K−1)≡1+((i−1)(modP))×(K−1)(modP)
তাই, দযশ্লকান i>Pi>Pi>P এর জনয iii-তম টামেটা দকান একটা jjj-তম টাশ্লমের সমান হশ্লি দযখাশ্লন
j=i(modP)j=i \pmod Pj=i(modP)
এখন, F(N,5)(modP)F(N,5) \pmod PF(N,5)(modP) মবর করযি হযল আমরা সাবিাস্ক ২ এর মি
একিা লুি চাপলযয় পরপিটিং িািব িা মবর করব এবং িার এক্সযিাযননপিযয়িন (সূচক বা িাওয়ার)
উত্তযরর সাযি গুে করব। আযিরবাযরর মি বাপক অংিও আমরা লুি চালাযয় মবর করযি িারব।
পকন্তু ম সব িাম PPP
ব
িারা পবভাজয?
আমাশ্লের উোহরশ্লণ এই টামেগুশ্ললা হশ্লে 666, 212121, 363636, 515151, 666666...

পকন্তু আযিরবাযরর সাযি এবার একিা িািকয
ব আযছ। এবার আমরা পে এই িামগুযলাযক
ব
PPP িারা
ভাি কপর িাহযল প্রিম িামিা
ব 111 হয় না। বরং িামগুযলা
ব
এমন হয়ঃ 222, 777, 121212, 171717,
222222...
এবারও িামগুযলার
ব
মযধয পেফাযরি একই িাকযিযছ, িা হযলা K−1=5K-1=5K−1=5.
িার মাযন আমাযের নিভ ন সাব-প্রবযলমও আযিরিার মিই, শুধু প্রিম িামিা
ব আলাো। পকন্তু িা কী
আসযলই সমসযা? ইমপেযমযন্টিন একিভ কটিন আযির মিযক, পকন্তু অিিা কটিনও না।
পরকািযনর
ব
ম যকান মস্টযি আমরা লুযির মাধযযম সহযজই প্রিম মকান িাম PPP
ব
িারা পবভাজয িা
মবর করযি িাপর। িারির িা PPP পেযয় ভাি করযলই আমরা নিভ ন সাব-প্রবযলযমর প্রিম িামিা
ব
মিযয় াক্সে। পরকাপসভপল
ব
এিার ইমপেযমযন্টিন অযিক্ষাকৃি সহজ হওয়ার কিা, মসযক্ষযত্র এই
প্রিম িাম এবং
ব
িাযমরব সংখযা পরকািযনর
ব
িযারাপমিার পহযসযব রাখা উপচি।
টাইম কমপ্লেক্সিটি O(PlogPN)O(P\log_P{N})O(PlogPN)

সাবটাস্ক ৪
এবার Q≥1Q \geq 1Q≥1, িাই আযরা কযয়কিা ক্সজপনস মখয়াল করযি হযব।
প্রিমি, (K−1)(K-1)(K−1) PPP িারা পবভাজয হযলই উত্তর আর 111 না। িযব এিা পনক্সিি ম
এযক্ষযত্রও আযির মি প্রযিযক PQP^QPQ িাম ির
ব
ির একিা পরপিযিিন িাকযব া আযির মি
কযর প্রমাে করা সম্ভব। িাছাডা (K−1)(K-1)(K−1) PPP িারা পবভাজয হযল এিাও পনক্সিি ম
F(N,K)F(N,K)F(N,K) এর মকান িামইব PPP িারা পবভাজয হযব না (সহযজই প্রমাে করা সম্ভব)। িাই,
পরপিটিটিভ িািব িা লুি পেযয় মবর কযর সহযজই আযির মি কযর উত্তর মবর করা সম্ভব।
খন (K−1)(K-1)(K−1) PPP িারা পবভাজয না, িখন পকছভ িাম বPPP িারা পবভাজয হযি িাযর এবং
মসগুযলাযক আযির মি কযরই সামলাযি হযব। িযব এবার একিা ক্সজপনস মখয়াল করযি হযব ম
পরপিটিিন আর PPP িাম ির
ব
ির হযে না, বরং PQP^QPQ িাম বির ির হযে। িাই আমরা এই
িুযরা পরপিযিে িািব িা এমনভাযব পনব ম ন িার মযধয মকান PPP িারা পবভাজয িাম বনা িাযক এবং
আযির মিই িার এক্সযিাযননপিযয়ন ও বােবাপক িামগুযলা
ব
উত্তযরর সাযি গুে করব।

আর ম সব িাম PPP
ব
িারা পবভাজয মসগুযলা? আমরা পে ওগুযলাযক PPP িারা ভাি কপর, িাহযল
আবার সাবিাস্ক ৩ এর মিই সাবপ্রবযলম িাব।
টাইম কমপ্লেক্সিটি O(PQlogPN)O(P^Q\log_P{N})O(PQlogPN)

নাম:
সাবটাস্ক ১ঃ
সবসময় Q>=TQ >= TQ>=T এখাযন । িাই প্রিযম TTT িা প্রে কযর মকান মকান ঘণ্টায় ক্লাস এবং
মকান মকান ঘণ্টায় ক্লাস মনই, িা মবর কযর মফলা াযব । এরির একটি পলপনয়ার লুি চাপলযয়ই
মরজাি মবর করা াযব ।
সাবটাস্ক ২ঃ
ক্লাস িাইযমর মি ফ্রী িাইযমরও [t1,t2][t_1, t_2][t1,t2] মরঞ্জ আযছ বযল ধরা ায়, ম খাযন ফ্রী িাইম
t1t_1t1-িম ঘণ্টা মিযক শুরু হযয় t2t_2t2-িম ঘণ্টায় মিষ হয় । আমরা পে এরকম সব ফ্রী
িাইযমর মরঞ্জ মবর করযি িাপর, িাহযল িাযের মাযে ম মরযঞ্জর তেঘযব সবাপধক,
ব
মসই তেঘযই
ব
আমাযের মরজাি ।
প্রাপাটিি ১ঃ

পে [l,r][l, r][l,r] মরযঞ্জর সিূে সমযয়
ব
ক্লাস না িাযক, িাহযল এই মরযঞ্জর ফ্রী িাইম

হযব =(r−l+1)= (r-l+1)=(r−l+1) ঘণ্টা ।
প্রাপাটিি ২ঃ [l,r][l, r][l,r] মরযঞ্জর সিূে সমযয়
ব
পে ক্লাস িাযক, িাহযল এই মরযঞ্জর ফ্রী িাইম হযব
=0= 0=0 ঘণ্টা ।
এখন আমরা আমরা পে মকাযনা সময় tit_iti-িম ঘণ্টায় িাপক এবং মসটি ক্লাস িাইম হয়, িাহযল
মপ্রািাটিব ২ বযবহার কযর বাইনারী সাচব চাপলযয় এই ক্লাস কি িম ঘণ্টায় মিষ হয়, মসিা খুব সহযজই
মবর কযর মফলা ায় । ক্লাস িাইম িিম ঘণ্টায় মিষ, টিক িার িযরর ঘণ্টাই পফ্র িাইম হযব ।
tit_iti-িম ঘণ্টা ফ্রী িাইম হযল কী করযি হি, মসিা মহামিাস্ক ;) ।

এভাযব আমরা খুব সহযজই বাইনারী সাযচবর মাধযযম 1st1^{st}1st ঘণ্টা মিযক TTT ি ন্ত
ব ক্লাস িাইম,
ফ্রী িাইযমর সব মরঞ্জ মবর কযর মফলযি িারব । ম যহিভ , প্রপি ক্লাযসর শুরু এবং মিষ ঘণ্টা মবর
করযি বাইনারী সাচব লািযছ, িাই সবযমাি
ব
প্রে েরকার হযব ≤2×N×log2(T) \leq 2\times N\times
log_2(T)≤2×N×log2(T), া 5×1045\times 10^45×104 এর প্রেসীমায় হযয় ায় ।
সাবটাস্ক ৩ঃ
সাবিাস্ক ৩ এর সপলউিন মূলি সাবিাস্ক ২ এর সপলউিযনর অিটিমাইযজিন । সাবিাস্ক ২ এ আমরা
খন বাইনারী সাচব চালাক্সেলাম, িখন এক বাইনারী সাচব মিযক িাওয়া ইনফযমিন
ব আমরা পকন্তু অনয
মকাযনা বাইনারী সাযচব কাযজ লািাইপন । এখন আমরা এটি কাযজ লািাব । এই সাবিাযস্ক আমরা সব
প্রে [1,t][1, t][1,t] এই ফরমযাযি করব অিাৎ,
ব 1st1^{st}1st ঘণ্টা মিযক ttt-িম ঘণ্টা ি ন্ত
ব মিািাল
ফ্রী িাইম কি - মসিা ক্সজজ্ঞাসা করব । এর কারে একিভ িযরই আমারা বুেযি িারব ।
প্রাপাটিি ৩ঃ [1,t1−1][1, t_1-1][1,t1−1] মরযঞ্জ মিািাল ফ্রী িাইম T1T_1T1 ঘণ্টা এবং [1,t2][1,
t_2][1,t2] মরযঞ্জ মিািাল ফ্রী িাইম T2T_2T2 ঘণ্টা হযল [t1,t2][t_1, t_2][t1,t2] মরযঞ্জ মিািাল ফ্রী
িাইম (T2−T1)(T_2-T_1)(T2−T1) ঘণ্টা, ম খাযন 1<t1≤t2≤T1 < t_1 \leq t_2 \leq T1<t1≤t2≤T ।
ধরা াক, 1st1^{st}1st ঘণ্টা মিযক ক্লাস িাইম, ফ্রী িাইম মবর করযি করযি আমরা এখন tit_iti-িম
ঘণ্টায় আপছ । িার মাযন [1,ti−1][1, t_i-1][1,ti−1]ি ন্ত
ব মিািাল ফ্রী িাইম কি, মসিাও আমাযের
জানাই আযছ ।
ধপর, tit_iti-িম ঘন্টাটি ফ্রী িাইম এবং আযির মকাযনা এক বাইনারী সাচব মিযক [1,tj][1, t_j][1,tj]
মরযঞ্জর মিািাল ফ্রী িাইম কি মসিা মবর করা আযছ, ম খাযন tj>tit_j > t_itj>ti । িাহযল মপ্রািাটিব ৩
বযবহার কযর মকাযনা এক্সিা প্রে ক্সজজ্ঞাসা না কযরই [ti,tj][t_i, t_j][ti,tj] মরযঞ্জর ফ্রী িাইম কি, মসিা
আমরা মবর কযর মফলযি িারব ।
এই ফ্রী িাইম পে (tj−ti+1)(t_j-t_i+1)(tj−ti+1) হয়, িার মাযন [ti,tj][t_i, t_j][ti,tj] মরযঞ্জর িুযরািাই ফ্রী
িাইম এবং এযি কযর আমরা tjt_jtj-িম ঘণ্টার ির মকািায় ফ্রী িাইম মিষ হয়, মসিা খুজ
াঁ যি িাপর ।
আর পে ফ্রী িাইম (tj−ti+1)(t_j-t_i+1)(tj−ti+1) না হয়, িার মাযন [ti,tj][t_i, t_j][ti,tj] মরযঞ্জর মাযেই
মকািাও ক্লাস িাইম আযছ । অিাৎ,
ব tit_iti-িম ঘন্টায় িাকা ফ্রী িাইম [ti,tj][t_i, t_j][ti,tj] মরযঞ্জর
মকাযনা এক ঘণ্টাযিই মিষ হযব । িাই আমরা এই মরযঞ্জর পভিযরই মসই মিষ ঘণ্টা খুজ
াঁ ব ।

tit_iti-িম ঘন্টাটি ক্লাস িাইম হযল কী করযি হি, মসিা মহামিাস্ক :D ।
এভাযব আযির বাইনারী সাচব মিযক িাওয়া ইনফযমিন
ব কাযজ লাপিযয় আমরা িরবিী বাইনারী সাচব
চালাযনার মরঞ্জগুযলা মছাি কযর মফলযি িাপর । এখন প্রে হযে, মিািাল প্রযের সংখযা এভাযব কি
কমযব?
প্রিযম 1st1_{st}1st ঘণ্টা মিযক প্রিম ক্লাস কিিম ঘণ্টায় শুরু হয়, মসিা মবর করযি
log2(T)\log_2(T)log2(T) সংখযক প্রে লািযব । এরির উিযরর পনয়যম মরঞ্জ মছাি করার ির
বাইনারী সাচব চালাযি হযব এমন সবযচযয় বড মরযঞ্জর তেঘযব হযব T2\frac{T}{2}2T । এমন তেযঘযর
ব
মরঞ্জ মযাক্সক্সমাম 222িা হওয়া সম্ভব (কারে 2×T2=T2 \times \frac{T}{2} = T2×2T=T) । িাহযল,
আরও 2×log2(T2)2\times \log_2(\frac{T}{2})2×log2(2T) সংখযক প্রে লািযব । এভাযব এযিাযি
িাকযল মেখা ায়, মিািাল প্রযের সংখযা =
log2(T)+2×log2(T2)+4×log2(T4)+.....+k×log2(Tk)\log_2(T)+2\times
\log_2(\frac{T}{2})+4\times \log_2(\frac{T}{4})+.....+k\times \log_2(\frac{T}{k})log2(T)+2×log2
(2T)+4×log2(4T)+.....+k×log2(kT), ম খাযন k=ceil(log2(N))k = ceil(\log_2(N))k=ceil(log2(N))
।
এই প্রযয়াজনীয় প্রযের সংখযা 4.3×1044.3\times 10^44.3×104 এর মচযয় কম । আরও একুযরি
কযালকুযলিন করযল মেখা ায়, প্রেসংখযা কখযনাই 418434184341843 এর মবপি েরকার হযব না,
বরং মকয়ারফুল িাকযল আরও কম লািযব ।

