
 

 

November Cook-Off 2018 
Problem Code: ELEPPOND 

 
 

 
Elephants in a Pond 

 
িকছু হািত এক পু�র হেত পািন পান করার িস�া� িনল। পু�রটােক একটা N সািরর (1 �থেক N                 
িচি�ত করা) এবং N কলােমর (1 �থেক N িচি�ত করা) ি�ড িহেসেব িবেবচনা করা যায়।               
হািতর সংখ�া হল 4N এবং তারা পু�েরর পিরিধেত এমনভােব দাঁিড়েয় আেছ �যন �েত�ক             
কলােমর উপের ও িনেচ এবং �েত�ক সািরর বােম ও ডােন �ক একটা হািত থােক।  
 
�যেহতু হািতরা �ধু সামেনর িদেক �দখেত পায়, পািন পান করেত হেল একটা হািতেক তার �ঁড়               
বািড়েয় পু�েরর িভতের িনেত হেব। যিদ একটা হািতর �ঁেড়র �দঘ�� L হয়, তেব এটা হািতর সাির                
বা কলােমর L সংখ�ক কােছর �সলজেুড় থােক। উদাহরণ��প, একটা হািতর �ঁেড়র �দঘ�� 3 হেল              
এবং এটা কলাম 2 এর দি�ণ পােশ দাঁিড়েয় থাকেল, এটার �ঁড় (2,N), (2,N−1) এবং (2,N−2)               
�সলজেুড় থাকেব। 
 
হািতর পাল সু�র িনয়ম চেল, পু�েরর �েত�ক পােশর হািত�েলা িনেজেদর মেধ� এমনভােব            
অব�ান �নয় যােত তােদর �ঁেড়র �দঘ���েলা non-increasing অথবা non-decreasing হয়।  
 
এভােব িকছু হািতর �ঁড় �শ� করেত পাের। দইুটা হািতর �ঁড় �শ� কের যিদ অ�ত এমন একটা                
�সল থােক �যটােত উভেয়র �ঁড় থােক। হািত�েলা চায় না এমনটা ঘটুক, তাই তােদর মেধ� িকছু               
হািতেক চেল �যেত হেব। �তামার কাজ হেব সব�িন� সংখ�ক হািতর সংখ�া �বর করা যারা চেল               
�গেল বািক হািতেদর �ঁড় এেক অপরেক �শ� করেব না।  
 
�নাট �নাট : �কান সাির বা কলােমর িবপরীত িদেক থাকা হািতেদর �ঁড় কখেনা এেক অপরেক �শ�              
করেব না।  
 
 

 



 

ইনপুটইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              

�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া Ln,1, Ln,2,…, Ln,N থােক �যখােন Ln,i িনেদ�শ কের             

কলাম  i এর উ�র পােশর হািতর �ঁেড়র �দঘ��।  
● তৃতীয় লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া Ls,1, Ls,2,…, Ls,N থােক �যখােন Ls,i িনেদ�শ কের             

কলাম  i এর দি�ণ পােশর হািতর �ঁেড়র �দঘ��।  
● চতুথ� লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া Le,1, Le,2,…, Le,N থােক �যখােন Le,i িনেদ�শ কের সাির i               

এর পূব� পােশর হািতর �ঁেড়র �দঘ��। 
● প�ম লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া Lw,1, Lw,2, …, Lw,N থােক �যখােন Lw,i িনেদ�শ কের              

সাির  i এর পি�ম পােশর হািতর �ঁেড়র �দঘ��। 
 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা — সব�িন� হািতর সংখ�া               
যােদর চেল �যেত হেব। 
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 10,000 
- 0 ≤ Ld,i ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এবং িদক  d এর জন� 
- �েত�ক িদক  d এর জন�, ধারা  Ld,1, Ld,2,…, Ld,N হেব monotonous 
- Ln,i + Ls,i ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- Le,i + Lw,i ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না 
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