
 

 

September Cook-Off 2019 
Problem Code: SAVJEW 

 
 

 
Save Jewels 

 
ধনী হেল তুিম অেনক ধরেনর সমস�ায় পড়েব। �কাচ খােলদ িবে�র অন�তম ধনী ব�ি�। তার N               
সংখ�ক জেুয়ল আেছ (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত); �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম জেুয়েলর                
মলূ� Pi। সকল জেুয়েলর মলূ� এেক অপর হেত িভ�। িবে�র অন�তম �সরা �চার �ঘাডা খােলেদর               
জেুয়ল চুির করার �চ�া করেছ। 
 
খােলদ জােন �ঘাডা M িদেন (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) জেুয়ল চুিরর �চ�া করেব। �েত�ক                
�েযাজ� i এর জন�, i-তম িদেন, Li হেত Ri এর মেধ� (inclusive) ন�র �ারা িচি�ত জেুয়ল�েলা                
িবেবচনা কেরা �য�েলা �ঘাডা এখেনা চুির কের নাই। যিদ এরকম অ�ত একটা জেুয়ল থােক,              
�ঘাডা তােদর মেধ� সবেচেয় মলূ�বান জেুয়লটা চুির করেব। খােলদ �ধু একটা িদন �বেছ িনেয় ঐ               
িদেন �ঘাডার জেুয়ল চুির �ঠকােত পারেব; �ঘাডা পরবত� িদন�েলােত একই উপােয় জেুয়ল চুির             
করেত পারেব। 
 
এই M িদেন �ঘাডা �য জেুয়ল�েলা চুির কেরিন তােদর মেূল�র �যাগফল খােলদ সেব�া� করেত              
চায়। তুিম িক তােক সাহায� করেত পারেব? 
 
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  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 
● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, এেদর মেধ�                 

i-তম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Li এবং  Ri থােক। 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — খােলেদর অবিশ�               
জেুয়ল�েলার মেূল�র সেব�া� স�াব� �যাগফল । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 

- 1 ≤ M ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Pi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- P1, P2,…, PN এর �েত�েক এেক অপর হেত িভ� 
- 1 ≤ Li, Ri ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না 
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নমনুা আউটপুট : 
4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: খােলদ �ঘাডােক ি�তীয় িদেন �ঘাডার চুির �ঠকােব। তাহেল, �ঘাডা �থম িদেন তৃতীয়              
জেুয়ল এবং তৃতীয় িদেন ি�তীয় জেুয়ল চুির করেব; �স চতুথ� িদেন �কান িকছু চুির করেত পারেব                
না। বািক জেুয়ল�েলা হল �থম এবং চতুথ� জেুয়ল, যােদর মলূ� যথা�েম 1 এবং 3। 


