
 

 

June Cook-Off 2019 
Problem Code: SLUSH 

 
 

 
Drink Slush 

 
�শফ একটা �াশ �মিশন পিরচালনা করেছ। �মিশনটা M সংখ�ক ��ভােরর (1 �থেক M ন�র              
�ারা িচি�ত) �াশ ি�ংক উৎপাদন করেত পাের; �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, �মিশনটা ��ভার i               
এর সেব�া�  Ci সংখ�ক ি�ংক উৎপাদন করেত পারেব। 
 
�শফ আশা করেছ আজেক N সংখ�ক ��তা �াশ ি�ংক �য় করেত আসেব। ��তারা �য �েম               
ি�ংক �য় করেত আেস �স �েম তােদর 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত করা হয়। �েত�ক �েযাজ�                 
i এর জন�, i-তম ��তার ি�য় ��ভার Di এবং �স এই ��ভােরর একটা ি�ংেকর জন� Fi একক                 
অথ� খরচ করেত ই�কু, অথবা অন� �যেকােনা ��ভােরর ি�ংেকর জন� �স Bi একক অথ� খরচ               
করেত ই�কু। যখন একজন ��তা একটা ি�ংক �য় করেত আেস: 

● যিদ এই ��তােক তার ি�য় ��ভােরর একটা ি�ংক িব�য় করা যায়, �শফেক এই             
��ভােরর একটা ি�ংক অবশ�ই িব�য় করেত হেব 

● অন�থায়, �শফ তার ই�ামত একটা ��ভার �বেছ িনেয় তা এই ��তােক িব�য় করেত             
পারেব 

�শফ সেব�া� স�াব� লাভ করেত চায়। �স �তামার কােছ জানেত চায় তার ��তােদরেক �কান              
��ভােরর ি�ংক িব�য় করা উিচত যােত তার লাভ সেব�া� হয়। 
 
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। 

● ি�তীয় লাইেন  M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  C1, C2, …, CM থােক। 



 

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

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� দইুটা লাইন ি�� করেত হেব: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া থাকেব — সেব�া� লাভ। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া থাকেব যা িনেদ�শ করেব �শেফর           

�কান ��ভােরর ি�ংক িব�য় করা উিচত। 
যিদ একািধক সমাধান থােক, তেব তুিম �যেকােনাটা খুেঁজ িনেত পারেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 2 ≤ N, M ≤ 105 

- 1 ≤ Di ≤ M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Ci ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Bi < Fi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- C1 + C2 +…+ CM ≥ N 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট: 
1 
5 3 
1 2 3 
2 6 3 
2 10 7 
2 50 3 
1 10 5 
1 7 4 
 
নমনুা আউটপুট: 
33 
2 2 3 1 3 


