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Abdullah and Toll Discounts 
 
আ�ু�াহ স�িত �টাল�াে� িগেয়েছ। �টাল�াে� N সংখ�ক শহর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) N-1              
সংখ�ক বাইিডেরকশনাল রা�া �ারা সংযু� রেয়েছ যােত �যেকান শহর �থেক �যেকান শহের            
যাওয়া যায়। �েত�ক শহর  i এর জন�, একটা �টাল ভ�াল ু TLi রেয়েছ। 
 
আ�ু�াহ শহর X এ থােক। �স �টাল�াে� �মেণর জন� একটা 2N িদেনর ��ান কেরেছ। �েত�ক i                
(1 ≤ i ≤ N) এর জন�, 2i−1-তম িদেন �স শহর X �থেক শহর i �ত যায়, এবং 2i-তম িদেন �স                     
শহর  i �থেক শহর  X এ িফের আেস। 
 
�টাল�াে� ��শাল িড�াউ� �পন রেয়েছ। �েত�ক শহর c এবং ধনা�ক পূণ�সংখ�া v এর জন�,              
শহর c এর একটা v মেূল�র িড�াউ� �পন আেছ। সকল িড�াউ� �পন �টাল�াে�র �যেকােনা              
জায়গা হেত �নওয়া যােব; �েত�ক িড�াউ� �পন �কনার খরচ তার মেূল�র ি��ণ। 
 
আ�ু�াহ �কান শহর i হেত �কান শহর j (আলাদা শহর হওয়া আবশ�ক নয়) �ত �মণ করার                
সময় তােদর মধ�কার পেথ যত শহর রেয়েছ (i ও j সহ) তার �েত�কটােত তােক অবশ�ই �ক                
একবার �টাল �দওয়া লাগেব; �স যিদ �কান শহর িদেয় এর আেগ যায়, তাও তােক এই শহেরর                
জন� �টাল �দওয়া লাগেব। �েত�ক শহর i এর জন�, যখন �কান িড�াউ� �পন ব�বহার করা               
না হয় তখন �টাল TLi; তেব, যিদ আ�ু�াহ শহর i এর জন� �কান িড�াউ� �পন িকেন, �স                 
তােদর মেধ� িকছু বা সব�েলা ব�বহার কের এই �টালেক max(0, TLi−V) �ত নািমেয় আনেত              
পাের, �যখােন V হল আ�ু�াহ শহর i এর জন� �য �পন�েলা ব�বহার করেব তার মেূল�র               
�যাগফল। �েত�ক �পন একিদন সেব�া� একবার ব�বহার করা যােব, িক� এরা ব�বহােরর পর             
বািতল হেয় যায় না এবং একই �পন একািধক িদেন ব�বহার করা যােব। �েত�ক িদেন, আ�ু�াহ               



 

�যেকান �পন ব�বহার করেত পারেব, তেব শহর i এর �পন �ধু শহর i এর �টাল কমােনার                
জন� ব�বহার করেত পারেব। 
আ�ু�াহর একটা �ােভল বােজট রেয়েছ: �েত�ক িদেন �স �টাল িদেত K একেকর �বিশ অথ� ব�য়               
করেব না। �মেণর আেগ �স �যেকান শহেরর জন� �যেকান মেূল�র �যেকােনা সংখ�ক িড�াউ�             
�পন িকেন িনেব; �পেনর খরচ �মেণর �কান িদেনর বােজেটর মেধ� পড়েব না। সব�িন� কত              
খরচ কের িড�াউ� �পন িকনেল আ�ু�াহ তার �মেণর �েত�ক িদন বােজট অিত�ম না কের              
স�� করেত পারেব তা িনণ�য় কেরা। 
 
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 িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, X এবং K           
�দওয়া থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  TL1, TL2, …, TLN থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া U এবং           

V থােক যা িনেদ�শ কের শহর  U এবং  V একটা বাইিডেরকশনাল রা�া �ারা সংযু�। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — আ�ু�াহর সব�িন�               
কত খরচ কের িড�াউ� �পন �কনা উিচত । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 104 

- 1 ≤ K ≤ 1013 

- 1 ≤ X, U, V ≤ N 
- 1 ≤ TLi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (40 পেয়�) :  
- �েত�ক শহর সেব�া� দইুটা শহেরর সােথ সরাসির সংযু� থাকেব 
- শহর X সেব�া� একটা শহেরর সােথ সরাসির সংযু� থাকেব 

- সাবটা� #2 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 



 

 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
4 2 6 
4 7 6 2 
2 1 
2 3 
2 4 
3 1 8 
2 3 1 
1 2 
2 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
14 
0 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �কান িড�াউ� �পন না িকেন �েত�ক িদেনর খরচ হেব [11,11,7,7,13,13,9,9]। শহর             
2 এর জন� 5 মেূল�র এবং শহর 3 এর জন� 2 মেূল�র �পন িকনেল �েত�ক িদেন খরচ হেব                  
[6,6,2,2,6,6,4,4]। 
�কস 2: �কান িড�াউ� �পন না িকেন �েত�ক িদেনর খরচ হেব [2,2,5,5,6,6]। �কান             
িড�াউ� �পন �কনা লাগেব না। 


