
 

 

November Cook-Off 2019 
Problem Code: CHADAY 

 
 

 
The Challenge Day 

 
এখন 2019 সােলর �শেষর িদক, 17 ই নেভ�র, Cooking Challenge এর িদন। 
 
N জন �খেলায়াড় এই কি��শেন অংশ িনে�।(1 �থেক N পয�� না�ািরং করা) �াথিমকভােব             
�েত�ক �খেলায়ােড়র ি�ল �লেভল শনূ�। এখােন M � চ�ােল� থাকেব। (1 �থেক M পয��              
না�ািরং করা) �েত�ক স�ক i এর জন� iতম চ�ােলে� িতন� প�ারািমটার থাকেব Li, Ri, ও Xi                 
�যখােন এেদর িনে�া� অথ� আেছ।  
�েত�ক �খেলায়াড় যারা Li �থেক Ri এর মেধ� আেছ (এরা অ�ভু� �) তারা যিদ এই চ�ােলে� অংশ                
�নয় তেব তােদর ি�ল �লেভল  Xi পিরমাণ �বেড় যােব। ( Xi এর মান ধনা�ক নাও হেত পাের)  
Cooking Challenge এর আেয়াজকরা িস�া� িনল �য কে��� �বশ �বািরং হেয় যােব যিদ             
তারা �িতেযাগীেদর সরাসির চ�ােলে� অংশ িনেত িদেল, তাই তারা compo ব�বহােরর িস�া�            
িনল।  
 
এখােন Q � compos থাকেব (1 �থেক Q না�ািরং করা)। �েত�ক স�ক i এর জন� iতম                
compo �ত দইু� প�ারািমটার  Ai ও  Bi থাকেব �যটা   Ai,Ai+1,...,Bi চ�ােল� যু� কের।  
 
�েত�ক �িতেযািগর compo এর একটা সাবেসট িনব�াচন করেত হয়(খািলও হেত পাের অথবা            
সব Q পিরমাণ হেতও পাের) এবং �সসকল চ�ােলে� অংশ িনেত হয় �যসব compo �ত �লখা               
আেছ। একজন �িতেযাগী একই compo দইুবার িনব�াচন করেত পারেব না, তেব একই চ�ােল�             
কেয়কবার করেত পারেব যিদ তার একািধক  িনব�ািচত compo �ত থােক।  
 
�েত�ক �খেলায়ােড়র জন� সেব�া� ি�ল �লেভল িনণ�য় কর যিদ compo �িল অপ�মািল িনব�াচন             
করা হয়। 



 

 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকইস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকইস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন িতন� পূণ�সংখ�া  Li, Ri, ও   Xi �দওয়া থােক। 
● পেরর Q সংখ�ক লাইন থােক। �েত�ক স�ক i এর জন� iতম লাইেন দইু� ��স িদেয়               

আলাদা করা পূণ�সংখ�া   Ai, Bi থােক।  
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন N � পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব , �েত�ক স�ক i এর                  
জন�  iতম �খেলায়ােড়র সেব�া� ি�ল �লেভল িনেদ�শ কের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 100,000 
- 1 ≤ M ≤ 1,000 
- 1 ≤ Q ≤ 10,000 
- 1 ≤ Li ≤ Ri ≤ N  �েত�ক স�ক  i এর জন�  
- 1 ≤ Ai ≤ Bi ≤ M �েত�ক স�ক  i এর জন� 
- |Xi| ≤ 1,000,000  �েত�ক স�ক  i এর জন� 
- সব �ট� �কইেস  N এর �যাগফল  1,000,000 �ক অিত�ম করেব না। 
- সব �ট� �কইেস  M এর �যাগফল  5,000 �ক অিত�ম করেব না। 
- সব �ট� �কইেস  Q এর �যাগফল  5,000 �ক অিত�ম করেব না। 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
5 3 4 
1 1 3 
1 2 -4 
4 5 2 
1 2 
1 3 



 

1 1 
2 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 0 0 4 4 
 
ব�াখ�া: 
�ট� �কইস 1:  
�থম �খেলায়াড় 4তম compo িনব�াচন করেব। 
ি�তীয় আর তৃতীয় �খেলায়াড় �কান compo িনব�াচন করেব না, কারণ করেল তােদর ি�ল             
�লেভল ঋণা�ক হেয় যােব।  
চতুথ� আর প�ম �খেলায়াড় 4তম এবং 5তম compo িনব�াচন করেব।  


