
 

 

February Cook-Off 2019 
Problem Code: TABLET 

 
 

 
Buying New Tablet 

 
�শফ একটা নতুন ট�াবেলট �কনার িস�া� িনল। তার বােজট B, তাই �স এমন �কান ট�াবেলট               
িকনেত পারেব না যার মলূ� B এর �বিশ। এছাড়া তার কােছ �ধু একটা মানদ� রেয়েছ —                
ট�াবেলেটর ি�েনর ���ফল যথাস�ব বড় হেত হেব। একটা ট�াবেলেটর ি�ন সবসময় একটা            
আয়তে��। 
 
�শফ িকছু ট�াবেলট শেপ যায় এবং সব রকেমর অপশেনর িল� কের। সব�েমাট N সংখ�ক              
ট�াবেলট রেয়েছ, 1 �থেক N �ারা িচি�ত। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম ট�াবেলেটর �� Wi,                
উ�তা  Hi এবং মলূ�  Pi। 
 
�শফেক একটা ট�াবেলট িকনেত সাহায� কেরা এবং এরকম একটা ট�াবেলেটর ি�েনর ���ফল            
�বর কেরা অথবা বেল দাও �য �স �কান ট�াবেলট িকনেত পারেব না। 
 
ইনপুট: 

● �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  B �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, i-তম লাইেন িতনটা                 

পূণ�সংখ�া  Wi, Hi এবং  Pi রেয়েছ। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� একটা লাইন ি�� কেরা। যিদ �শফ �কান ট�াবেলট িকনেত না পাের,                
এেত একটা ি�ং "no tablet" (quotes ছাড়া) থাকেব। অন�থায়, এেত একটা পূণ�সংখ�া             
থাকেব — সেব�া� যত ���ফেলর ট�াবেলট �শফ িকনেত পারেব।  



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- 1 ≤ B ≤ 1,000,000 
- 1 ≤ Pi ≤ 1,000,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Wi, Hi ≤ 10,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 
3 6 
3 4 4 
5 5 7 
5 2 5 
2 6 
3 6 8 
5 4 9 
1 10 
5 5 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
12 
no tablet 
25 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �থম ট�াবেলট (যার ি�েনর ���ফল 3⋅4=12) �শেফর জন� সেব�া�ম অপশন, �যেহতু             
�শফ ি�তীয়টা �কনার সামথ�� রােখ না এবং তৃতীয়টার ি�ন অেপ�াকৃত �ছাট। 
�কস 2: �শেফর বােজট 6, িক� সব ট�াবেলেটর মলূ� তার �চেয় �বিশ, তাই �শফ �কান ট�াবেলট                
িকনেত পারেব না। 
�কস 3: একমা� ট�াবেলেটর মলূ� �শেফর বােজেটর সমান, তাই �স এটা িকনেত পারেব। 


