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LOVEMUFFIN 

 
OWCA এর পতন ঘেটেছ এবং এখন L.O.V.E.M.U.F.F.I.N তােদর ই�ামত যা খুিশ তা            
করেত পারেব। 
 
তােদর জয় উদযাপন করেত L.O.V.E.M.U.F.F.I.N এর N সংখ�ক সদস� (1 �থেক N ন�র             
�ারা িচি�ত) িকছু আইসি�ম �খেত চায়। তেব �থেম তােদরেক OWCA এর সদর দ�ের             
পাওয়া লটু ভাগ কের িনেত হেব। লেুট M সংখ�ক ডলার িবল রেয়েছ। সদস� 1 �থেক সদস� N                 
�েম, L.O.V.E.M.U.F.F.I.N এর সদস�রা এেক এেক লটু ভাগ করার পিরক�না ��াব কের,            
অথ�াৎ �েত�ক সদেস�র কত ডলার িবল পাওয়া উিচত (সবার জন� একই হওয়া বাধ�তামলূক             
নয়)। যখনই একজন একটা ��াব �দয়, একটা �ভাট �নওয়া হয়। যিদ অ�ত সংখ�ক            ⌋  ⌊ x

K + 1  
সদস� একটা ��ােবর পে� �ভাট �দয়, এই ��াব �হণ করা হয়, লটু এভােব িবতরণ করা হয়,                
অন� �কান ��াব �নওয়া হয় না এবং সবাই আইসি�েমর জন� চেল যায়। অন�থায় �য সদস�               
��াব িদেয়িছল তােক অন�েদর সময় ন� করার জন� ছাদ �থেক �ফেল �দওয়া হয় এবং পরবত�               
সদস� ��াব �দয়। 
 
আমরা জািন L.O.V.E.M.U.F.F.I.N এর সকল সদস� �বশ বিু�মান দ�ুু িব�ানী। তাই,           
�েত�ক �ভােট এবং �েত�ক সদেস�র জন�, এই সদস� বত� মােন ��ািবত পিরক�নার িব�ে�            
�ভাট িদেব যিদ �স িনি�ত থােক �য যিদ গৃহীত হেতা তেব �স যা �পেতা, পিরক�না �ত�াখ�ান                
করা হেল অ�ত �স পিরমাণ পােব। ধের নাও �য সকল িব�ানী সেব�া�ম উপােয় আগায় এবং               
তারা জােন �য বািকরাও সেব�া�ম উপােয় আগাে�। যােদরেক ছাদ �থেক �ফেল �দওয়া হেয়েছ             
�যেহতু তারা বাঁচেব না, আমরা ধের িনব তারা �ক −10 100 ডলার পােব। 
 
 
 



 

Dr. D হল ��াব উ�াপন করা �থম সদস�। Dr. D িক ছাদ �থেক �ফেল �দওয়া হেত বাঁচেত                 
পারেব? যিদ পাের, তেব Dr. D সেব�া� কত লটু �পেত পাের? �তামােক িবিভ� ��ে� উ�র খুেঁজ                
িদেত হেব; �েত�ক ��ে�  N এবং  M িভ� িভ� হেত পাের, তেব সব ��ে�  K একই।  
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  K এবং  Q �দওয়া থােক। 
● এরপেরর Q সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং           

M �দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা লাইন ি�� করেত হেব। যিদ Dr. D ছাদ �থেক                 
�ফেল �দওয়া হেত বাঁচেত পাের, এই লাইেন একটা পূণ�সংখ�া থাকেব - সেব�া� লেুটর পিরমাণ ।              
অন�থায়, এেত একটা ি�ং " Thrown off the roof." (quotes ছাড়া) থাকেব। 
 
শত� াবিল: 

- 2 ≤ K ≤ 105 

- 1 ≤ Q ≤ 5⋅105 

- 1 ≤ N ≤ 1018 

- 2 ≤ M ≤ 1018 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) : 
- K = 2 
- N, M ≤ 5,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (15 পেয়�) : 
- K = 2 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

- সাবটা� #3 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 2 
5 5 
1 100 



 

নমনুা আউটপুট : 
2 
100 
 


