
 

 

February Long Challenge 2019 
Problem Code: MAXTAX 

 
 

 
Maximize the Tax 

 
Nikitas তার পরী�ার জন� পড়ােলখা করেত চায় না, তাই �স িডসরা�র হেয় যাওয়ার িস�া�              
িনল এবং Airland এ ট�া� কােল�র িহেসেব পাট� -টাইম চাকির িনেয় িনল। Airland এ N              
সংখ�ক বািড় (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং M সংখ�ক একমখুী সরবরাহকারী রা�া রেয়েছ যা               
তােদরেক সংযু� কের। �েত�ক বািড়র একটা বােজট রেয়েছ; বািড় i এর বােজটেক Bi (ম�ুায়)              
�ারা �কাশ কির। একটা বািড়র পাড়া হল �সসব বািড়র �সট যােদরেক এই বািড় হেত সরবরাহ               
করা যায় এবং এই বািড় �ারা সরবরাহ করা যায় (�ত�� বা পেরা�ভােব, িনেজ সহ)। 
 
Nikitas তার ট�া� কােল� করার জন� �যেকােনা বািড় �থেক �� করেত পাের। তারপের �স              
আেরা বািড়েত যাওয়ার জন� সরবরাহকারী রা�া ধের এেগােত পাের। �েত�ক �েযাজ� i এর             
জন�, যখন Nikitas বািড় i �ত �থমবার যায় (�য বািড় �থেক �স �� কের �সটা সহ) িক� এর                  
মেধ� বািড় i এর পাড়ার �কান বািড়েত যায়িন তখন তােক একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া c �বেছ               
িনেত হেব এবং �ঘাষণা িদেব �য এই পাড়ার সব বািড়  c কেয়ন ট�া� িহেসেব িদেব। 
 
যখন b বােজেটর �কান বািড়েক c কেয়ন পিরেশাধ করেত বলা হয়, তখন দইুটা ঘটনা ঘটেত               
পাের। যিদ c ≤ b হয়, এই বািড়টা ট�া� পিরেশাধ করেব। যিদ c > b হয়, বািড়টার ট�া�                  
�দওয়ার সামথ�� �নই, তাই এটা �কােনািকছু পিরেশাধ কের না। উে�খ� �য, �কান বািড়েক দইুবার              
ট�া� পিরেশাধ করেত বলা হেব না।  
 
যখন �যসব বািড়েক ট�া� িদেত বলা হেয়েছ তােদর �সটা �দওয়ার সামথ�� থােক, Nikitas তার              
�মণ চািলেয় �যেত থাকেব যত�ণ না �স আর �কান অথ� সং�হ করেত পারেব না। তােক অবশ�                
সাবধান হেত হেব ― �শেষ যিদ এরকম K এর �বিশ সংখ�ক বািড় থােক যােদরেক ট�া� িদেত                
বলা হেয়িছেলা, িক� তারা সামথ�� না থাকার কারেণ িদেত পােরিন, Airland এর ক�াে�ন তার              



 

কাটানা িনেয় Nikitas �ক ব�ী করেব, তাই তার ট�া� কােল� করার �মণ �কান অথ� ছাড়াই               
�শষ হেয় যােব। অন�থায়, Nikitas তার সং�হ করা সব অথ� উপাজ� ন কের।  
 
Nikitas �য পিরমাণ অথ� উপাজ� ন করেত পারেব তা সেব�া� করেত চায়। তুিম Airland এর              
সকল সরবরাহকারী রা�া স�েক� জােনা, তাই তুিম Nikitas �ক ব�ী না হেয় সেব�া� কত অথ�               
উপাজ� ন করেত পারেব তা গণনা কের সাহায� করেব। �যেহতু এই সংখ�া িবশাল হেয় �যেত পাের,               
এেক modulo 1000000021 (10 9+21) �ত গণনা কেরা। 
 
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 িতনটা পূণ�সংখ�া  N, M এবং  K �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  B1, B2, …, BN থােক। 
● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। এেদর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড          

পূণ�সংখ�া u এবং v রেয়েছ যা একটা সরবরাহকারী রা�ার ��র এবং �শেষর বািড়             
িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� কেরা ― ব�ী না হেয় সেব�া� যত                 
অথ� Nikitas উপাজ� ন করেত পারেব  modulo 1000000021 (109+21)।  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5 
- 3 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ M ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ Bi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ K ≤ 200 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না 

 
 
 
 



 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  

- K = 0  
- 3 ≤ N ≤ 1,000 
- 1 ≤ M ≤ 5⋅104 

- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 5⋅10 4 পার করেব না 
- সাবটা� #2 (10 পেয়�) :  

- K = 1  
- 3 ≤ N ≤ 1,000 
- 1 ≤ M ≤ 5⋅104 

- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 5⋅10 4 পার করেব না 
- সাবটা� #3 (20 পেয়�) :  

- 3 ≤ N ≤ 1,000 
- 1 ≤ M ≤ 5⋅104 
- 0 ≤ K ≤ 100 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 5⋅10 4 পার করেব না 

- সাবটা� #4 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
4 4 1 
2 8 15 9 
1 3 
2 1 
4 3 
3 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
25 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: Nikitas বািড় 4 এ �� করেত পাের, এবং �যেহতু অন� �কান বািড় �থেক এেত                
সরবরাহ করা যায় না, �স এখান �থেক 9 টা ম�ুা পায়। তারপের �স বািড় 3 এ �যেত পাের এবং                   



 

তােক বািড় 3 এর পাড়ার সব বািড়েক (বািড় 1, 2 এবং 3, �যেহতু বািড় 2, বািড় 1 �ক সরাসির                   
সরবরাহ কের এবং বািড় 3 �ক বািড় 1 হেয় পেরা�ভােব সরবরাহ কের, আর বািড় 3, বািড় 2                 
�ক সরাসির সরবরাহ কের) ট�া� পিরেশাধ করেত বলেত হেব। �যেহতু K = 1, যিদ বািড় 1                
পিরেশাধ না কের Nikitas এর �কান সমস�া হেব না, তাই �স �েত�ক বািড় হেত 8 টা ম�ুা চাইেত                  
পাের। �স বািড় 2 এবং 3 হেত সব�েমাট 8⋅2=16 টা ম�ুা পােব। সব �শেষ, Nikitas 9+16=25                
টা ম�ুা অজ� ন করেব। 


