
 

 

June Cook-Off 2019 
Problem Code: EATTWICE 

 
 

 
Eat Twice 

 
হাসান স�িত �শেফর �রে�ারাঁর ব�াপাের জানেত পাের, �যটােত সু�াদু খাবার পিরেবশন করা            
হয়। এই �রে�ারাঁ একটা N সংখ�ক খাবােরর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) তািলকা �কাশ               
কেরেছ যা পরবত� M সংখ�ক িদেন পিরেবশন করা হেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম               
খাবার �ধুমা� Di-তম িদেন পিরেবশন করা হেব। হাসান তােদর �ােদর ব�াপাের �খাঁজ িনেয়েছ             
এবং �স জােন �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�,  i-তম খাবােরর �াদ  Vi।  
 
বােজট ��তার কারেণ হাসান �ধুমা� দইুটা খাবার �খেত পারেব। �স দইুটা খাবার �বেছ িনেত              
চায় যােত তােদর �ােদর �যাগফল যথাস�ব সেব�া� হয়। তেব, �স একই িদেন 2 টা খাবার �খেত                
পারেব না।  
 
হাসানেক সাহায� কেরা এবং সেব�া� স�াব� খাবােরর �ােদর �যাগফল গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           
থােক। 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন              
দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Di এবং  Vi রেয়েছ। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  সেব�া� �মাট �াদ । 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 2 ≤ N, M ≤ 105 

- 1 ≤ Di ≤ M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Vi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- অ�ত দইুটা খাবার থাকেব যােদরেক িভ� িদেন পিরেবশন করা হেব 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 6 
5 7 
1 9 
2 5 
3 7 
5 8 
2 5 
5 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
16 
15 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: খাবার 1 এবং 2 খাওয়া �যেত পাের 
�কস 2: খাবার 2 এবং 3 খাওয়া �যেত পাের 


