
 

 

April Challenge 2019 
Problem Code: CHEFOFR 

 
 

 
Offer for Chef 

 
�শফ আজেক অেনক খুশী কারণ �স গড� ন রামেসর কাছ �থেক তার হেয় ল�েন কাজ করার               
অফার �পেয়েছ। �শফ গড� নেক ম�ু করার জন� একটা সু�াদু �কক �তির কের িনেত চায়, িক�               
�স জােন না �য গড� ন রামেসেক ম�ু করা এত সহজ নয়। 
 
গড� ন �শেফর �ককটা N সংখ�ক �ছাট �াইেস �কেট �ফেল (1 �থেক N �ারা িচি�ত), যারা একটা                
বেৃ� এমনভােব বসােনা যােত �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, �াইস i এবং i+1 পাশাপািশ থােক,               
এবং �াইস N ও 1 পাশাপািশ থােক। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �াইেসর �াদ Ai। গড� ন                 
িকছু �াইেসর উপের ��শাল টিপং িদেত চায় এবং এরপের �শফেক সকল �াইস K সংখ�ক              
�া�াের ভাগ করেত বেল �যন �েত�কটা �া�ােরর �াইস�েলা ধারাবািহক হয় এবং �কেকর            
সুইটেনস সেব�া� হয়। 
 
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �াইেসর টিপংেক ti �ারা �কাশ কির (যিদ এই �াইেস �কান                
টিপং না থােক তেব ti = 0); এই �াইেসর সুইটেনস হেব ti⋅Ai, তাই একটা টিপং ছাড়া �াইেসর                 
সুইটেনস হেব 0। 
 
একটা �া�ােরর সুইটেনস হল এই �া�ােরর সকল �াইেসর সুইটেনেসর �যাগফল। সকল           
�া�ােরর �াইেসর সুইটেনসেক S1, S2,…, SK �ারা �কাশ কির। পুেরা �কেকর সুইটেনস �ক             
S1∗S2∗…∗SK িহেসেব গণনা করা হয়, �যখােন ∗ অপােরশন এভােব সং�ািয়ত করা হয়;            
�যেকােনা অঋণা�ক পূণ�সংখ�া  x ও  y (�যখােন  x ≥ y) এর জন�, 
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এই অপােরশন associative তা �মাণ করা যায়, অথ�াৎ ( x∗y)∗z = x∗(y∗z)। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক সকল �াইেসর            
উপেরর টিপং এবং �া�ােরর সংখ�া K �দওয়া হেব। �শফেক বেল দাও �কেকর সেব�া� স�াব�              
সুইটেনস কত হেত পাের! 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপেরর লাইেন একটা পূণ�সংখ�া Q রেয়েছ।  
● �েত�ক �েয়িরর জন� এরপের দইুটা লাইন রেয়েছ। �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া K            

থােক। ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  t1, t2,…, tN থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� কেরা - সেব�া� সুইটেনস। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ Q ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ K ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ 1015 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ ti ≤ 10 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �েত�ক �েয়িরেত, টিপংযু� �াইেসর সংখ�া 50 এর �বশ হেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
33 
5 
 
ব�াখ�া: 
�থম �েয়িরেত, �শফ এভােব �া�ার �বেছ িনেত পাের: �া�ার 1 এ �াইস 1 ও 2 থােক, �া�ার                 
2 �ত �াইস 3 হেত 7 থােক এবং �া�ার 3 �ত �াইস 8 হেত 10 থােক। এই �কেকর সুইটেনস হেব                    
(15⋅2+5⋅3)∗(26⋅1+4⋅4+3⋅7+13⋅1+5⋅5)∗(5⋅1+27⋅1+11⋅1)=33। 


