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School of Geometry 

 
এবারও আমরা �কাডারেদর �থেক জ�ািমিতর একটা ক�ন সমস�ার জন� �চুর অনেুরাধ           
�পেয়িছ। জ�ািমিত িবেশষ� িনিতন একটা সমস�া িনেয় িচ�া করেছ �যটােত পরাব�ৃ,           
ইেকাসােহ�ন, ি�েস� এবং �ািপিজয়াম িনেয় কাজ করা লাগেব, তেব এখন নতুনেদর উৎসািহত            
করেত �স ব�ৃ এবং আয়তে�� িনেয় কাজ করার িস�া� িনল। 
 
�তামােক দইুটা ধারা A1, A2,…, AN এবং B1, B2,…, BN �দওয়া হেব। �তামােক 1 �থেক N                
পূণ�সংখ�া�েলার একটা পারমেুটশন P1, P2,…, PN �বেছ িনেত হেব এবং N সংখ�ক আয়তে��             
�তির করেত হেব �য�েলা হেব আকােরর। এরপের, এই     ×B , ×B , , ×BA1 P 1

A2 P 2
… AN P N

   

আয়তে���েলার �েত�কটার জন�, �তামােক একটা অ�বৃ�� আঁকেত হেব, অথ�াৎ সেব�া� স�াব�           
���ফলিবিশ� একটা ব�ৃ �যটা স�ূণ� আয়তে�ে�র িভতের রেয়েছ। 
 
ধির  S হল এই  N বেৃ�র ব�ােসর �যাগফল। �তামার কাজ হেব  S এর সেব�া� মান খুেঁজ �বর করা। 
 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  B1, B2, …, BN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — S এর সেব�া� মান ।               
এটা িনি�ত �য এই মান সবসময় একটা পূণ�সংখ�া হেব। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 50  
- 1 ≤ N ≤ 104 

- 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- A1 = A2 =… = AN  
- B1 = B2 =… = BN 

- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
4 
8 8 10 12 
15 20 3 5 
3 
20 20 20 
10 10 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
30 
30 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 8×3, 8×5, 10×20 এবং 12×15 আকােরর চারটা আয়তে�� �তির করেল সেব�া�ম             
উ�র পাওয়া যােব। 


