
 

 

July Long Challenge 2018 
Problem Code: CHFWAR2 

 
 

 
(Challenge) Codechef War II 

 
�শফল�া� �দেশ N সংখ�ক শহর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এবং M সংখ�ক              

বাইিডেরকশনাল রা�া (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) রেয়েছ। �েত�ক রা�া দইুটা িভ� শহরেক              

সংযু� কের এবং �কান দইুটা িভ� রা�া একই শহর �জাড়ােক সংযু� কের না। 

 

িবটল�া� �শফল�াে�র সােথ যু� �ঘাষণা কেরেছ এবং কেয়কটা লড়াইেয়র পের �শফল�াে�র           

সকল রা�ার খুবই বােজ অব�া হেয় যায়। তাছাড়া এই যু� �শফল�াে�র জনগেণর মেধ�             

মানিসক �িত সাধন করেছ — �েত�ক �েযাজ� u এর জন�, u শহরবাসীেদর d িদেন অনা�হ               

হেব  Eu(d) = Pu + Qu⋅d।  
 

�শফল�াে� K সংখ�ক ��শাল শহর রেয়েছ �য�েলা �কৗশলগতভােব �বশ ���পূণ�।          

�শফল�াে�র রাণী অ�াডা িকছু রা�া �মরামত এবং নতুন রা�া িনম�াণ করার িস�া� িনেয়েছ             

যােত যিদ এই রা�া�েলার মেধ� �যেকােনা একটা �ংস হেয় যায়, তারপেরও �যেকােনা ��শাল             

শহর �থেক �যেকােনা ��শাল শহের �ধুমা� �মরামতকৃত বা িনম�াণকৃত রা�া ব�বহার কের            

যাওয়া যায়। 

 

িবিভ� রা�া একসােথ �মরামত এবং িনম�াণ করা যােব, তেব �শফল�া� ি�িতশীল রাখেত,            

অ�াডা আেদশ িদেয়েছ �েত�ক িদেন যত�েলা রা�া �মরামত এবং/অথবা িনম�াণ করা হে� তার             

সংখ�া সেব�া� S হেত হেব। তাছাড়া, আমরা যখন একটা রা�া �মরামত বা িনম�াণ করা ��               

করেবা, �স রা�ার কাজ �শষ না হওয়া পয�� থামা যােব না। 



 

 

আমরা িদন 1 �থেক রা�া �মরামত বা িনম�াণ করা �� করেত পারেবা; ধির �শষ �য িদেন                

আমরা একটা রা�া �মরামত বা িনম�াণ কাজ �শষ করেবা তা হল T। রাণী �বশীিদন অেপ�া               

করেত চায় না, তাই 1 �থেক T �েত�ক িদেনর জন� (1 ও T সহ), অ�ত একটা রা�া থাকেত হেব                   

যা িনম�াণ বা �মরামত করা হে�। �খয়াল কেরা �য এর অথ� হেলা, T কখেনা সব রা�া �মরামত                 

এবং িনম�াণ করার সময় হেত �বশী হেব না।  

 

�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম আিদ রা�া শহর Ui ও Vi �ক সংযু� কের, তার �দঘ�� Li                  

িকেলািমটার এবং এেক �মরামত করার খরচেক দইুটা প�ারািমটার Ai ও Bi �ারা �কাশ কের              

যায়। �শফল�াে�র কম�রা �িত িদেন এক িকেলািমটার �মরামত করেত পাের এবং একটা রা�ার             

িবিভ� অংেশ একই সমেয় কাজ করা যােব না, তাই এই রা�া �মরামত করেত �ক Li িদন লােগ।                 

যিদ আমরা এই রা�া  d িদেন �মরামত করা �� কির তেব খরচ পড়েব  Ai+Bi⋅d।  
 

�িত �জাড়া িভ� শহর u এবং v এর জন�, আিদ রা�া�েলার �িত হওয়ার আেগ (�শফল�াে�র               

আ�মেণর আেগ) ধির এই শহর�েয়র মেধ� সব�িন� দরূ� িছল Du,v। তাহেল, শহর u এবং v এর                

মেধ� একটা নতুন রা�া �তির করেত Du,v িদন লােগ। এই রা�া u এবং v ছাড়া অন� �কান                 

শহেরর মধ� িদেয় যায় না। যিদ আমরা এই রা�া d িদেন িনম�াণ করা �� কির, তেব খরচ                 

পড়েব (Eu(d) + Ev(d))⋅Du,v। দইুটা শহর যিদ ইিতমেধ� সরাসির একটা রা�া �ারা সংযু� থােক              

বা তারা যিদ আিদেত সরাসির একটা রা�া �ারা সংযু� থােক তেব তােদর মেধ� একটা রা�া               

িনম�াণ করা যােব না। 

 

অ�াডােক একটা পিরক�না �তির করেত সাহায� কেরা যা �মাট খরচেক �াস কের। �কান             

রা�া�েলা �মরামত করা হেব, �কান�েলা িনম�াণ করা হেব তা িনধ�ারণ কেরা এবং এরকম             

�েত�কটা রা�ার জন�, িনধ�ারণ কেরা �কান িদন এই রা�ার কাজ �� করা উিচত। এই              

পিরক�নার �মাট খরচ যথাস�ব �ছাট হেত হেব, অবশ�ই সব শত�  �মেন চেল। 

 

 



 

  

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, M, K এবং  S �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন K সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া থােক যা ��শাল শহর�েলার          

ইনেড� িনেদ�শ কের। 
● এর পের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, i-তম লাইেন দইুটা                  

��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Pi এবং  Qi থােক। 
● এর পের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, i-তম লাইেন পাঁচটা                  

��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Ui, Vi, Li, Ai এবং  Bi থােক। 
 
আউটপুট: 
�থেম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া X ি�� কেরা যা িনেদ�শ কের কয়টা রা�া তুিম �মরামত               
করেত চাও। 
এরপের X সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া d এবং e              
থাকেব যা িনেদ�শ কের তুিম  d িদেন রা�া  e �মরামত �� করেত চাও। 
এরপের, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া Y ি�� কেরা যা িনেদ�শ কের কয়টা নতুন রা�া তুিম িনম�াণ                
করেত চাও। 
এরপের, Y সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া d, u             
এবং v থাকেব যা িনেদ�শ কের তুিম d িদেন শহর u ও v এর মেধ� একটা রা�া িনম�াণ �� করেত                    
চাও। 
 
শত� াবিল: 

- 2 ≤ K ≤ N = 28  
- 24 = S ≤ M ≤ (N⋅(N−1))/2 
- 1 ≤ Ui, Vi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Li ≤ 212 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Ai, Bi ≤ 28 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Pi, Qi ≤ 211 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
7 9 3 2 
1 3 7 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 2 1 1 1 
1 4 1 1 2 
2 3 1 1 3 
2 4 1 1 4 
3 4 1 1 5 
3 5 1 1 6 
3 6 1 1 7 
5 7 1 1 8 
6 7 1 1 9 
 
নমনুা আউটপুট : 
8 
1 1 
2 2 
3 3 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
0 
 
 



 

��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর ��ার (এবং �েত�ক �ট�ফাইেলর ��ার) হেব সকল �মরামত বা িনম�াণ            
করা রা�ার খরেচর �যাগফল। একটা সাবিমশেনর ��ার হল সব �ট�ফাইেল এর ��ােরর            
�যাগফল। �তামার উে�শ� হেব �তামার সাবিমশেনর ��ার কমােনা। 
 
�মাট �ষালটা �ট� ফাইল রেয়েছ। যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� ফাইেল non-AC verdict             
পায়, �তামার সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ            
কের �য �তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। 
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
সব �ট� �কেস,  N = 28 এবং  S = 24।  
 
দইু ধরেনর আিদ রা�ার �নটওয়াক�  রেয়েছ: 
 

● ধরন I: �েত�ক শহর �জাড়ার মেধ� একটা রা�া রেয়েছ এবং ��শাল শহর�েলা            
uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। 

● ধরন II: �থেম, 1 �থেক K+K/2 (1-indexed) পূণ�সংখ�া�েলার দশটা পারমেুটশন p1,           
p2,…, p10 �জনােরট করা হয়। �েত�ক �েযাজ� i এবং j এর জন�, শহর pi,j এবং pi,j+1                
এর মেধ� যিদ �কান এজ না থােক তেব একটা �যাগ করা হয়। এরপের, uniformly              
randomly এজ করা হেব �মাট এেজর সংখ�া হওয়ার আগ পয��। ��শাল       ⌋⌊ 5

N⋅(N−1)     
শহর�েলা 1 এবং K+K/2 এর মেধ� uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। �রাড            
�নটওয়াক� �জনােরট করার পের, শহর�েলার ইনেড� িরেলেবল করা হয়। 1 �থেক N এর             
একটা পারমেুটশন q �বেছ �নওয়া হয় uniformly randomly, শহর u এর নতুন ইনেড�             
হেব qu। যিদ আিদ �নটওয়ােক� শহর u এবং v সংযু� থােক, তেব পেরর �নটওয়ােক� শহর               
qu এবং  qv সংযু� থােক। 

 
K হয় N/4 অথবা N/2। এরপের, আমরা দইুটা প�ারািমটার MINL এবং MAXL �বেছ িনেবা: হয়               
যথা�েম 1 এবং 212 অথবা যথা�েম 211−10 এবং 211+10। এরপের আমরা আেরা দইুটা             
প�ারািমটার MINA এবং MAXA �বেছ িনেবা: হয় যথা�েম 1 এবং 28 অথবা যথা�েম 27−20              
এবং 2 7+20।  
 
 



 

সকল রা�ার �দঘ�� MINL �থেক MAXL (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly �বেছ            
�নওয়া হয়। সকল প�ারািমটার Ai এবং Bi এর মান MINA �থেক MAXA (inclusive) এর মেধ�               
uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। সকল প�ারািমটার Pi এবং Qi এর মান 8⋅MINA             
�থেক 8⋅ MAXA (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়।  
 
এই চারটা প�ারািমটােরর �েত�ক ইউিনক কি�েনশেনর জন� একটা �ট� ফাইল রেয়েছ: �রাড            
�নটওয়াক�  ধরন,  K, (MINL, MAXL) �জাড়া এবং ( MINA, MAXA) �জাড়া। 


