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Bus Station 

 
রাইয়ান একটা �েহর ��িসেড�। এই �েহ একটা িবশাল বাস ��শন আেছ এবং এই ��শেন M               
সংখ�ক বাস �িতিদন থােম। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম বাস ��শেন মধ�রােতর ti              
�সেক� পের থােম (রাইয়ােনর �েহ �েত�ক িদেন 10100 ঘ�া রেয়েছ, 24 ঘ�া নয়), ��শেন িকছু               
অঋনা�ক পিরমাণ (পূণ�সংখ�া হওয়া বাধ�তামলূক নয়) সময় অেপ�া কের এবং তারপের ��শন            
�ছেড় চেল যায়।  
 
রাইয়ান জােন আজেক ��শন N সংখ�ক মানষু আসেব। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, i-তম                  
ব�াি�  si, ai, bi, ci, di �ারা �কাশ করা হয় যার অথ� হল: 

● ঐ ব�াি� মধ�রােতর  si �সেক� পের ��শেন �পৗঁেছ; তখন তার অস�ি� থােক 0। 
● ঐ ব�াি�র ��শেন �পৗঁছােনার আেগ ai �সেকে�র কম সমেয় যিদ অ�ত একটা বাস             

��শন �ছেড় চেল যায় তেব তার অস�ি�  bi �বেড় যায় 
● যিদ ঐ ব�াি�েক বােস উেঠ এবং ��শন �ছেড় চেল যাওয়ার আেগ ��শেন ci �সেক�              

অেপ�া করা লােগ, তেব তার অস�ি�  di �বেড় যায়।  
 
রাইয়ান ��িসেড� হেলও তার �মতা সীমাব�। �স �েত�ক বাস �াইভারেক �কান সমেয় ��শন             
�ছেড় যােব এবং �েত�ক যা�ীেক কখন বােস উঠেব (এই সময়�েলা পূণ�সংখ�া হওয়া            
বাধ�তামলূক নয়) তা বেল িদেত পারেব। তােক একটা িনয়ম �মেন চলেত হেব: ��শেন একই              
ম�ুেত�  দইুটা বাস অব�ান করেত পারেব না। 
 
��িসেড� িহেসেব তার কাজ হল তার নাগিরকেদর খুিশ রাখা। তাই �স জানেত চায় �স তার               
�মতার সেব�া�ম ব�বহােরর মাধ�েম সব�িন� কত �মাট অস�ি� (সকল N সংখ�ক যা�ীর            
অস�ি�র �যাগফল) অজ� ন করেত পারেব। ��িসেডে�র একজন সহকারী িহেসেব �তামার উপর           
দািয়� হল তােক এটা গণনা কের �দওয়া। 



 

উে�খ� �য, �েত�ক যা�ীেক ঐ িদেনর মেধ� �কান এক সমেয় �কান এক বােস উঠেত হেব।               
রাইয়ান কাউেক �সখােন অন�কােলর জন� �রেখ িদেত চায় না। একটা বাস ছাড়ার ম�ুেত� ঐ              
বােস �কান যা�ী চাইেল উঠেত পারেব (�স যিদ ঐ ম�ুেত� মা� ��শেন এেস �পৗঁছায় তাও               
পারেব)।  
 
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 একটা পূণ�সংখ�া  M �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  M সংখ�ক পূণ�সংখ�া  t1, t2, …, tM থােক। 
● তৃতীয় লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● চতুথ� লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  s1, s2, …, sN থােক। 
● প�ম লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  a1, a2, …, aN থােক। 
● ষ� লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  b1, b2, …, bN থােক। 
● স�ম লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  c1, c2, …, cN থােক। 
● অ�ম লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  d1, d2, …, dN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যা�ীেদর সব�িন�               
�মাট অস�ি�। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ M, N ≤ 5⋅105 

- 1 ≤ ti ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ si, ai, bi, ci, di ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- t1, t2, …, tM, s1, s2, …, sN এর �েত�ক এেক অপর হেত িভ� 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 50  



 

- 1 ≤ N, M ≤ 103 

- সাবটা� #2 (85 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
2 
5 10 
3 
4 6 11 
4 4 4 
4 4 4 
2 4 1 
100 2 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
6 
 


