
 

 

December Cook-Off 2019 
Problem Code: CRSHIT 

 
 

 
Crash It 

 
রজার স�িত K �দেঘ��র একটা ব�ৃাকার �রস ��াক িনম�াণ কেরেছ। িকছু �রস আেয়াজন করার              
পের �স বঝুেত পারল মানষু এখােন �রস �দখেত আেস না, তারা �রসারেদর মেধ� এেক অপরেক               
ধা�া �দওয়া �দখেত আেস। এটা বঝুেত পারার পের রজার একটা নতুন ধরেনর "�রস" আেয়াজন              
করার িস�া� িনল: �স N সংখ�ক �রসার ভাড়া কের যােদর কাজ হেব এেক অপরেক ধা�া               
�দওয়া। 
 
��েত, �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �রসার ��ােকর ��র িব�ু হেত Xi িমটার দরূে�               
থােক (ঘিড়র কাঁটার িদেক মাপা) এবং তারা Di িদেক (ঘিড়র কাঁটার িদেক বা িবপরীত িদেক)               
কার চালাে�। সকল �রসার �ব গিত 1 িমটার �িত �সেকে� চেল। কােরর �দঘ�� উেপ�ণীয়,              
তেব ��াকটা �ে� �ধু একটা কােরর জন� যেথ�, তাই যখনই ��ােক দইুটা কােরর অব�ান একই               
হেয় যায়, তারা এেক অপরেক ধা�া �দয় এবং �েত�কটা কােরর চলার িদক বদেল যায় (ঘিড়র               
কাঁটার িদক হেত ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক বা ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদক হেত ঘিড়র              
কাঁটার িদেক)। অন�থায় কার�েলা তােদর িদক পিরবত� ন কের না। 
 
�যেহতু ধা�া �খেল �রিসং কােরর আয়ু কেম যায়, রজার মােঝমেধ� জানেত চায় কয়টা ধা�া              
ঘেটেছ। �তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক একটা            
পূণ�সংখ�া T �দওয়া হেব এবং T �সেকে�র মেধ� (inclusive) কয়টা ধা�া ঘেটেছ তার সংখ�া              
�তামােক খুেঁজ �বর করেত হেব। 
 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, Q এবং  K �দওয়া থােক। 



 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া Di এবং Xi আেছ, �যখােন Di = 1 এবং Di = 2                
যথা�েম ঘিড়র কাঁটার িদক এবং ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদক িনেদ�শ কের। 

● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T আেছ যা একটা �েয়ির িনেদ�শ             
কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  ধা�ার সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 105  
- 1 ≤ Q ≤ 1,000 
- 1 ≤ K ≤ 1012 

- 1 ≤ Di ≤ 2 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ Xi ≤ K−1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- X1, X2,…, XN এর �েত�েক এেক অপর হেত িভ� 
- 0 ≤ T ≤ 1012 

 
নমনুা ইনপুট : 
5 3 11 
1 3 
1 10 
2 4 
2 7 
2 0 
3 
8 
100 
 
নমনুা আউটপুট : 
4 
16 
218 


