
 

 

December Cook-Off 2019 
Problem Code: MKIT 

 
 

 
Make It 

 
রজার একটা শহেরর �ময়র �যখােন N জন (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) নগরবাসী রেয়েছ।               
�েত�ক িদেন, �েত�ক নগরবাসীেক কর িদেত হয়; i-তম নগরবাসীর পিরেশাধ করা করেক Ai             
�ারা িনেদ�শ কির। 
 
একিদন রজার কাজ করার মত িকছু খুেঁজ পাি�ল না, তাই �স একটা কর �ফরত �দওয়ার               
কায��ম হােত �নয়। ধারণাটা খুবই সহজ: �েত�ক িদেন, রজার নগরবাসীর একটা অশনূ� �প             
�বেছ �নয় এবং তােদরেক ঐ িদেন তােদর পিরেশাধ করা কর �ফরত িদেয় �দয়। তেব,              
এেলােমেলাভােব িকছু নগরবাসী �বেছ �নওয়া �কান মজার িকছু না। রজার সবসময়ই সংখ�া K             
এবং তার �িণতক�েলা পছ� করেতা, তাই �স িস�া� িনল �স �ধু এমন নগরবাসীর �প �বেছ               
িনেব যােত তােদরেক �ফরত �দওয়া কর�েলার �ণফল K এর একটা �িণতক হয়। এভােব �বেছ              
�নওয়ার সকল উপােয়র মেধ�, �স এমন একটা �প �বেছ িনেত চায় �যটার জন� �ফরত �দওয়া               
কেরর �যাগফল সব�িন� হয় (�স খুব �বিশ অথ� অপচয় করেত চায় না)। 
 
আমরা জািন রজার �বশ �ত তার িস�া� বদলায়। মােঝমেধ�, �স দইুটা পূণ�সংখ�া 1 ≤ L ≤ R ≤                  
N �বেছ �নয় এবং িস�া� �নয় �য তার কর �ফরত �দওয়ার কায��েম �স L �থেক R ন�র                 
নগরবাসীেক িবেবচনায় আনেব না, অথ�াৎ এই নগরবাসী�েলা নাই এমন সব স�াব� �েপর মধ�             
হেত �বেছ �নওয়া �পেক �ফরত �দওয়া কেরর �যাগফল সব�িন� হেত হেব। রজার তার             
�সে�টাির �মলািনেক সব কাজ করেত বেল এবং �ফরত �দওয়া কেরর সব�িন� �যাগফল তােক             
িরেপাট�  করেত বেল। এখন, �মলািন �তামার সাহায� চায়। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া L ও              
R �দওয়া হেব এবং �তামােক �ফরত �দওয়া কেরর সব�িন� �যাগফল গণনা করেত হেব অথবা              
িনধ�ারণ করেত হেব �য নগরবাসীর একটা �প �বেছ �নওয়ার এমন �কান উপায় �নই যােত              



 

তােদরেক �ফরত �দওয়া কেরর �ণফল K এর একটা �িণতক হয়। �খয়াল কেরা �য �েয়ির�েলা              
�াধীন — একটা �েয়িরেত একজন নগরবাসীেক কায��েম িবেবচনায় আনা না হেলও তােক            
পরবত� �েয়ির�েলােত কায��েম িবেবচনায় আনা হেত পাের। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, Q এবং  K �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপের Q সংখ�ক লাইন রেয়েছ। এেদর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া           

L এবং  R থােক যা একটা �েয়ির িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �ফরত �দওয়া কেরর              
সব�িন� �যাগফল অথবা  −1 যিদ নগরবাসীর একটা �প �বেছ �নওয়া অস�ব হয়। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 105  
- 1 ≤ K ≤ 108 

- 1 ≤ Ai ≤ 108 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ L ≤ R ≤ N 

 
নমনুা ইনপুট : 
5 5 24 
6 3 12 2 8 
3 3 
2 4 
3 4 
1 3 
2 2 
 
 
 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
11 
14 
11 
-1 
14 
 


