
 

 

February Cook-Off 2019 
Problem Code: MAXREMOV 

 
 

 
Max Range Queries 

 
�তামার কােছ C = 100,000 সংখ�ক �কক রেয়েছ, যারা 1 �থেক C �ারা িচি�ত। �েত�ক               
�কেকর একটা পূণ�সংখ�ার উ�তা রেয়েছ; ��েত সব �কেকর উ�তা 0। 
 
N সংখ�ক অপােরশন করা হেব। �েত�ক অপােরশেন, �তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া L এবং R �দওয়া              
হেব এবং �তামােক L, L+1, …, R এর মেধ� থাকা �েত�কটা �কেকর উ�তা 1 বাড়ােত হেব। এই                 
N সংখ�ক অপােরশেনর মেধ� একটােক বাদ িদেত হেব এবং বািক N-1 সংখ�ক অপােরশন করেত              
হেব। 
 
�শফ একটা অপােরশন এমনভােব বাদ িদেত চায় �যন বািক N-1 সংখ�ক অপােরশন করার পের,              
�ক K উ�তা িবিশ� �কেকর সংখ�া সেব�া� হয়। �শফ এই ম�ুেত� ব�� রেয়েছ, তাই �স �তামার                
সাহায� চায়। �তামােক একটা অপােরশন বাদ �দওয়ার মাধ�েম K উ�তার �কেকর সংখ�া সেব�া�             
যত করা যায় তা �বর করেত হেব। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �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 দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দওয়া থােক। 
● এরপেরর N সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া L এবং R থােক যা একটা              

অপােরশনেক িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সেব�া� যতসংখ�ক               
K উ�তার �কক পাওয়া যােব। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 2 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ K ≤ N 
- 1 ≤ L ≤ R ≤ 105 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 2 
2 6 
4 9 
1 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: একটা অপােরশন বাদ িদেল কী হয় তা �দখা যাক।  

● অপােরশন 1 বাদ িদেল: �কক 4 হেত 9 সবার উ�তা 1 বােড়। তারপের �কক 1 হেত 4                 
সবার উ�তা 1 বােড়। এভােব উ�তার ধারা দাঁড়ায় [1,1,1,2,1,1,1,1,1] (�কক 1 হেত            
9 এর জন�; বািক �কক�েলার উ�তা 0)। উ�তা 2 িবিশ� �কেকর সংখ�া 1। 

● অপােরশন 2 বাদ িদেল: �কক 1 হেত 9 পয�� উ�তার ধারা হেব [1,2,2,2,1,1,0,0,0]।             
উ�তা 2 িবিশ� �কেকর সংখ�া 3। 

● অপােরশন 3 বাদ িদেল: �কক 1 হেত 9 পয�� উ�তার ধারা হেব [0,1,1,2,2,2,1,1,1]।             
উ�তা 2 িবিশ� �কেকর সংখ�া 3। 

 
উ�তা 2 িবিশ� সেব�া� �কেকর সংখ�া 3। 
 


