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Pied Piper vs Hooli 

 
পাইড পাইপার একটা �াট� আপ �কা�ািন যারা পাইপারেনট নােম একটা নতুন ই�ারেনট �তির            
করার �চ�া করেছ। বত� মােন তােদর A সংখ�ক ইউজার রেয়েছ এবং �েত�কিদন তারা X             
সংখ�ক ইউজার পায়। �িল হল অন� একটা �কা�ািন, যােদর বত� মােন B সংখ�ক ইউজার             
রেয়েছ এবং �েত�কিদন তারা Y সংখ�ক ইউজার পায়। 
 
�য �কা�ািন আেগ Z সংখ�ক ইউজার সং�হ করেত পাের তারা পাইপারেনট িনেয় িনেব। যিদ              
উভয় �কা�ািন একই িদেন Z সংখ�ক ইউজার সং�হ করেত পাের, তেব �িল িনেয় িনেব। 
 
�িল �বশ দ�ুু �কা�ািন (Mr. Robot এ E-Corp আর Ready Player One এ Innovative              
Online Industries এর মত)। তাই, অেনক মানষু পাইড পাইপারেক ইউজার সং�হ করেত            
সাহায� করেছ।  
 
পাইড পাইপােরর N সংখ�ক সােপাট� ার রেয়েছ যােদর কি�িবউশন ভ�ালু C1, C2,…, CN।            
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম সােপাট� ার কি�িবউট করেল পাইড পাইপার তৎ�ণাৎ Ci             
সংখ�ক ইউজার পায়। কি�িবউট করার পের, এই সােপাট� ােরর কি�িবউশন ভ�ালু অেধ�ক হেয়            
যায়, অথ�াৎ Ci এর মান ⌊Ci/2⌋ হেয় যায়। �েত�ক সােপাট� ার �যেকান সংখ�কবার কি�িবউট             
করেত পারেব, শনূ� সহ। সােপাট� াররা �যেকান সমেয় (বত� মান িদেনও) কি�িবউট করেত পারেব            
যত�ণ না �কান একটা �কা�ািন পাইপারেনট িনেয় �নয়। 
 
�তামােক বলেত হেব সােপাট� াররা সব�িন� কতবার কি�িবউট করেল (সব�িন� �মাট          
কি�িবউশেনর সংখ�া) পাইড পাইপার পাইপারেনট িনয়�েণ িনেত পারেব। 
 
 



 

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 ছয়টা পূণ�সংখ�া  N, A, B, X, Y এবং  Z �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া C1, C2, …, CN থােক — ��র কি�িবউশন          

ভ�াল।ু 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, যিদ �িল পাইপারেনেটর িনয়�ণ িনেয় �নয় তেব এক লাইেন একটা               
ি�ং "RIP" (quotes ছাড়া) ি�� কেরা। অন�থায়, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা —              
সব�িন� যতবার সােপাট� ারেদর কি�িবউট করা লাগেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ A, B, X, Y, Z ≤ 109 

- A, B < Z 
- 0 ≤ Ci ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: 8 িদন পের, পাইড পাইপােরর 50 ইউজার এবং �িলর 95 ইউজার থাকেব। এরপের, যিদ                
সব সােপাট� ার একবার কি�িবউট কের, পাইড পাইপােরর ইউজার 95 হেয় যােব। এরপের,            
তােদর আেরা 5 ইউজার দরকার, তাই সােপাট� ার 3 আবােরা 18/2=9 ইউজার িদেয় কি�িবউট             
করেত পাের। তাই উ�র হেব 4। 
 
�কস 2: �িলেক হারােনার �কান উপায় নাই। 


