
 

 

April Lunchtime 2019 
Problem Code: CHEFRAMI 

 
 

 
Chef Rami and Inventions 

 
�শফ রািমর রা�াঘের, একটা ল�া কাউ�ার আেছ �যটা N টা �সকশেন িবভ�, �য�েলা 1 �থেক               
N পয�� না�ািরং করা। i তম �সকশন এ আেছ ai টা raw meal একটার উপের আেরকটা এভােব                 
রাখা।  
 
�শফ রািম এমন একটা য� বানাল �যটা �কান িনিদ�� �সকশেন এ�াই করা হেল সােথ সােথই               
িনিদ�� �সই �সকশেন রাখা সব raw meal রা�া কের �ফেল।  
 
�শফ রািম িনেচর িনিদ�� কাজ �েলা �য �কান সংখ�ক বার করেত পাের যত�ণ না সব মাংস                
রা�া হেয় যাে�: 
 
1) য�টা �কান একটা িনিদ�� �সকশেন �েয়াগ কের �সখানকার সব meal রা�া করা। এই              
কােজর cost হল X unit পিরমাণ শি� এবং �কান �সকশেন �েয়াগ করা হে� তার উপর               
পিরবত� নশীল না। 
 
2) i তম (i>=2) �সকশেন থাকা সব meal i−1 তম �সকশেন িনেয় যাওয়া। এ কােজর cost হল i                  
তম �সকশেন বত� মােন থাকা meal এর সংখ�ার সমান। 
 
3) i তম (i<N) �সকশেন থাকা সব meal i+1 তম �সকশেন িনেয় যাওয়া �যটার cost হল i তম                  
�সকশেন বত� মােন থাকা meal এর সংখ�ার সমান।  
�শফ রািম সব�িন� পিরমাণ শি� খরচ কের সব meal রা�া করেত চায়। �যেহতু �শফ রািম               
অেনক অলস, তাই তােক এটা িনণ�য় করেত সাহায� কর।  
 
 



 

ইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট� �কইস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর              

T সংখ�ক  �ট� �কইস এর বণ�না �দয়া আেছ। 
● �েত�ক �ট� �কইেসর �থম লাইেন ��স িদেয় পৃথক করা দইুটা পূণ�সংখ�া N এবং X              

�দয়া আেছ। 
● ি�তীয় লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  a1,a2,…,aN �দয়া আেছ। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কইস এর জন� এক লাইেন minimum কত unit শি� খরচ করেত হেব �যটা িদেয়                
�শফ রািম সব meal রা�া করেত পাের �সটা ি�� কর।  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 5,000 
- 1 ≤ X ≤ 109 

- 0 ≤ ai ≤ 109  
- সব �ট�েকইেস  N এর মান এর �যাগফল বড়েজার 20,000।  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- 1 ≤ N ≤ 50 , N এর মান এর �যাগফল বড়েজার 500। 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল।  
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 3 
5 2 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
8 
 
নমনুা আউটপুট ব�াখ�া: 
 



 

অি�মাল সিলউশন�েলার একটা হল ি�তীয় �সকশেনর সব meal তৃতীয় �সকশেন 2 unit cost             
কের িনেয় যাওয়া। তারপর য�টা �থম এবং তৃতীয় �সকশেন �েয়াগ কের �েত�কবার 3 unit              
cost কের �মাট  2 + 3 + 3 = 8  unit খরেচ সব meal রা�া �শষ করা।  


