
 

 

February Long Challenge 2019 
Problem Code: DEPCHEF 

 
 

 
Deputy Chef 

 
Airland রােজ� একটা লড়াই �� হেত চেলেছ। রােজ� N সংখ�ক �সন� রেয়েছ, যারা 1 �থেক N                
�ারা িচি�ত এবং একটা বেৃ� এমনভােব দাঁিড়েয় আেছ �যন �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম               
�সেন�র �ক ডান পােশ �সন�  i+1 থােক, এবং  N-তম �সেন�র ডানপােশ �সন� 1 থােক। 
 
�েত�ক �সন� একটা তরবাির এবং একটা ঢাল ধের আেছ। তরবািরটা অন� �সন�েদর আ�মণ             
করেত এবং ঢালটা আ�মণ হেত র�ার কােজ ব�ব�ত হয়। i-তম �সেন�র তরবািরর এটাক             
ভ�ালেুক  ai এবং ঢােলর িডেফ� ভ�ালেুক  di �ারা �কাশ কির।  
 
যুে�র সমেয় �েত�ক �সন� তার বাম এবং ডানপােশর �সন�েদর মেধ� �যেকান একজনেক �বেছ             
তােক আ�মণ কের। �সন�েদর বাছাই স�ূণ� �ত�, তাই �েত�ক �সন� বাম পােশর �সন� �ারা              
আ�া� হেত পাের, ডান পােশর �সন� �ারা আ�া� হেত পাের (এরকম একটা আ�মেণর শি�              
হেব আ�মণকারী �সেন�র এটাক ভ�াল)ু, তােদর দইুজন �ারা আ�া� হেত পাের (এে�ে�            
আ�মেণর শি� হেব এই �সন�েদর তরবািরর এটাক ভ�ালরু �যাগফল) অথবা �কউ তােক            
আ�মণ করেব না। একটা �সন� �বেঁচ থােক যিদ তার ঢােলর িডেফ� ভ�ালু তােক �য পিরমাণ               
শি� �ারা আ�মণ করা হেয়েছ তা �থেক বড় হয়। সবাই একই সােথ আ�মণ কের এবং এরকম                
�ধু একটা রাউ� চলেব। �শেষ �বেঁচ থাকা �েত�ক �সন�েক একটা লেরল পুর�ৃত করা হয়। 
 
Airland এর রাজা লড়াই পছ� কের, তাই �হা� রাজােক �িত�া কেরেছ �স �যেকােনা �সন�েক              
�বেছ িনেত পারেব এবং যিদ ঐ �সন� �বেঁচ যায়, তেব রাজা ঐ �সেন�র ঢাল উপহার িহেসেব                
পােব। 
 
�শফ রাজার �ডপু� এবং তুিম তােক এমন একজন �সন� �বেছ িদেব �যন রাজা সবচাইেত �সরা               
ঢাল পায় (যার িডেফ� ভ�ালু সবচাইেত �বিশ)। তেব যিদ �শেফর �বেছ �দওয়া �সন� �বেঁচ              



 

থাকেত না পের, তেব �শফেক সােপর গেত� �ফেল �দওয়া হেব। তাই এটা িনি�ত করেত হেব �যন                
অন�ান� �সন�রা �য িস�া�ই িনক না �কন �বেছ �নওয়া �সন� �বেঁচ থাকেব। 
 
তুিম িক �শফেক সবচাইেত ভাল িস�া� িনেত সাহায� করেত পারেব এবং রাজার পাওয়া ঢােলর              
িডেফ� ভ�ালু বলেত পারেব, অথবা জািনেয় দাও �স �য �সন�ই �বেছ িনক না �কন তােক সােপর                
গেত�  �ফেল �দওয়া হেব?  
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  a1, a2, …, aN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  d1, d2, …, dN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা ― রাজার পাওয়া সবচাইেত               
ভােলা ঢােলর িডেফ� ভ�াল ুঅথবা -1 যিদ �শফেক সােপর গেত�  �ফেল �দওয়া হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 3 ≤ N ≤ 100 
- 1 ≤ ai, di ≤104 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
2 
4 
1 1 4 1 
3 4 2 1 
7 
5 4 5 4 5 4 5 
3 2 4 7 2 5 9 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 
-1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �সন� 1, �সন� 2 এবং/অথবা �সন� 4 �ারা আ�া� হেত পাের। যিদ �ধু �সন� 2 আ�মণ                  
কের, তেব তার আ�মেণর শি� হেব 1। যিদ �ধু �সন� 4 আ�মণ কের, তার আ�মেণর শি�                
হেব 1। যিদ তারা একসে� আ�মণ কের তেব আ�মেণর শি� হেব 2। সবে�ে�ই, �সন� 1 �বেঁচ                
যােব। 
 
�সন� 2, �সন� 4 �ারা আ�া� হেত পাের, যার আ�মেণর শি� হেব 4। তার ঢােলর িডেফ�                
ভ�ালু 4, যা যেথ� নয়, তাই �সন� 2 মারা যােব। সবচাইেত ভােলা িনরাপদ িস�া� হেব �সন� 1                 
�বেছ �নওয়া, যার িডেফ� ভ�াল ু3। 
 
�কস 2: �কান �সেন�র �বেঁচ থাকার িন�য়তা �নই, তাই উ�র হেব -1। 


