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Manhattan Rectangle 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া।  
 
�শেফর কােছ একটা �গাপন আয়তে�� আেছ। এই আয়তে�ে�র বা��েলা কােত� সীয় অে�র           
সােথ সমা�রাল। আয়তে�ে�র বােমর িনেচর �কাণেক (xl, yl) �ারা এবং ডােনর উপেরর            
�কাণেক (xu, yu) �কাশ কির; এটা িনি�ত �য xl, yl, xu, yu এরা অঋণা�ক পূণ�সংখ�া। �তামার                
কাজ হেব এই �ানাংক�য় খুেঁজ �বর করা।  
 
তুিম �শফেক সেব�া� Q সংখ�ক �েয়ির করেত পারেব (�তামার উ�র �দওয়া �েয়ির িহেসেব গণ�              
হেব না)। �েত�ক �েয়িরেত তুিম �শফেক একটা পূণ�সংখ�ার �ানাংক (x0, y0) িদেব। �শফ উ�র              
িহেসেব এই িব�ু হেত �গাপন আয়তে�ে�র সবেচেয় কােছর িব�রু ম�ানহাটান দরূ� জানায়,            
অথ�াৎ, যিদ আমরা আয়তে�ে�র িব��ুেলার �সটেক এভােব �কাশ কির, 

S = {(p, q) ∣ p, q ∈ Z and xl ≤ p ≤ xu and yl ≤ q ≤ yu} 
তেব �শফ উ�র �দয়  

min(p, q)∈S |p−x0| + |q−y0| 
 
ই�ােরকশন: 

● �থেম এক 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 দইুটা পূণ�সংখ�া  N M �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  D1, D2, …, DN থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেস তুিম �েয়ির িজে�স করেত পারেব। একটা �েয়ির িজে�স করেত,           

এক লাইেন একটা ক�াের�ার 'Q', একটা ��স এবং দইুটা ��স-�সপােরেটড অঋণা�ক           
পূণ�সংখ�া x0 এবং y0 ি�� কেরা। এরপের �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া �দওয়া             



 

হেব। যিদ এই পূণ�সংখ�া অঋণা�ক হয়, তেব এটা �তামার �েয়িরর উ�র। অন�থায়,            
এটার অথ� হেত পাের তুিম �েয়ির সংখ�ার সীমা অিত�ম কের �ফেলেছা, �তামার ি��             
করা �ানা� স�ক নয় অথবা অন� �কান সমস�া হেয়েছ। 

● যখন তুিম �গাপন আয়তে�� খুেঁজ �পেয়েছা, �তামােক এক লাইেন একটা ক�াের�ার 'A',            
একটা ��স এবং চারটা ��স-�সপােরেটড অঋণা�ক পূণ�সংখ�া xl, yl, xu এবং yu ি��             
করেত হেব। এরপের �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া �দওয়া হেব, �যটা 1 হেব যিদ              
�তামার উ�র স�ক হয় অথবা  ঋণা�ক হেব যিদ এটা ভুল হেয় থােক। 

 
যখনই তুিম একটা ঋণা�ক পূণ�সংখ�া ইনপুট িনেব, �তামােক �তামার ��া�াম তৎ�ণাৎ টািম�েনট            
করেত হেব যােত এটা Wrong Answer verdict পায়; অন�থায়, তুিম �যেকােনা verdict �পেত             
পােরা। �েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যও না!  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 500 
- 0 ≤ xl ≤ xu ≤ 109 

- 0 ≤ yl ≤ yu ≤ 109 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- T ≤ 10 
- xu, yu ≤ 100 
- Q = 12345 

- সাবটা� #2 (40 পেয়�) :  Q = 70 
- সাবটা� #3 (50 পেয়�) :  Q = 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

উদাহরণ: 
You                 Grader 
                    1 
Q 1 2 
                    0 
Q 3 4 
                    0 
Q 0 1 
                    2 
Q 4 5 
                    2 
A 1 2 3 4 
                    1 
 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �থম দইুটা �েয়ির হেত এটা িনি�ত �য আয়তে�ে� বােমর িনেচর �কাণ এবং ডােনর               
উপেরর �কাণ যথা�েম (1, 2) এবং (3, 4) িব�েুত। 


