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Decorate It 

 
ি�সমাস �বশ কাছাকািছ চেল এেসেছ। Dr. D ি�সমােসর আন� উপেভাগ করেত চায়। �থম             
ধাপ িহেসেব �স তার ঘর সাজােব। �যেহতু তার ি�সমােস সাজােনার উপকরণ �নই, তােক মেল              
িগেয় িকছু �য় করেত হেব। �ক K ধরেনর ি�সমাস সােজর উপকরণ রেয়েছ এবং Dr. D               
�েত�ক ধরন হেত �ক একটা �য় করেত চায়। 
 
মলটােক এক সািরেত N সংখ�ক �দাকােনর একটা ধারা িহেসেব �দখা যায়। �েত�ক �েযাজ� i এর               
জন�, i-তম �দাকান Pi িব�েুত অবি�ত, এটা �ধু Di ধরেনর সাজ িব�য় কের এবং এটা �ধু                
[Li, Ri] সময় ব�াি�র মেধ� �খালা থােক। Dr. D মেলর �ভতের একটা িব�ু �বেছ িনেয় �সখােন                
গািড় পাক� করেত চায় এবং K সংখ�ক উপকরেণর জন� তার �কনাকাটা �� করেত চায়।              
�যেহতু উপকরণ�েলা �বশ ভারী, যখনই Dr. D একটা উপকরণ �য় কের, অন� একটা �য়              
করার আেগ তােক এটা গািড়েত �রেখ আসেত হেব। �কনাকাটা এবং মেলর �ভতর �ঘারােফরা             
করার জন� �কান সময় লােগ না, তেব ভারী উপকরণ গািড়েত িনেয় আসেত �বশ ক� করেত               
হয়। তাই ভারী উপকরণ িনেয় হাঁটা দরূে�র �মাট �যাগফল Dr. D সব�িন� করেত চায়। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া X             
এবং T �দওয়া হেব - Dr. D সময় T �ত মেলর X িব�েুত গািড় পাক� কের, এবং �তামােক খুেঁজ                   
�বর করেত হেব Dr. D �ক উপকরণ িনেয় সব�িন� কত দরূ� হাঁটেত হেব। তেব, যিদ �েত�ক                
ধরেনর একটা উপকরণ �য় করা অস�ব হয় অথবা এটা করেত হেল Dr. D �ক িকছু �দাকান                
�খালার জন� অেপ�া করেত হেব, তেব �স ঘের িফের যােব এবং ি�সমাস �ভে� �ফলেব।আমরা               
জািন Dr. D �বশ বিু�মান, তাই �দাকান�েলা হেত �স সেব�া�ম উপােয় উপকরণ �য় করেব। 
 
 
 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, Q এবং  K �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ�                 

i-তম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Pi, Di, Li এবং  Ri থােক। 
● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া X এবং T �দওয়া            

থােক যা একটা �েয়ির িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — Dr. D �ক উপকরণ               
িনেয় সব�িন� যত দরূ� হাঁটেত হেব অথবা  −1 যিদ Dr. D ি�সমাস �ভে� �ফেল। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 3⋅105 

- 1 ≤ K ≤ N 
- 1 ≤ Di ≤ K �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Pi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Li ≤ Ri ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ X, T ≤ 109 
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