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Magda and Silly Pairs 

 
�শফ এবং তার বা�বী মাগদার 2N সংখ�ক পার�িরক (mutual) ব�ু-বা�ব আেছ: এেদর            
মেধ� N সংখ�ক �শফ এবং বািক N সংখ�ক �শেফঁ। �শফেদর 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত করা                 
হয় এবং �শেফঁেদরেকও 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত করা হয়। �যেহতু মাগদা চায় তার               
ব�ু-বা�ব যথাস�ব সুখী �হাক, �স তােদরেক �জাড়ায় আব� করেত চায় যােত �েত�ক �শফ             
�ক একজন �শেফঁর সােথ এবং �েত�ক �শেফঁ �ক একজন �শেফর সােথ �জাড়ায় আব� থােক। 
 
�শফেদর উ�তা A1, A2,…, AN এবং �শেফঁেদর উ�তা B1, B2,…, BN। �েত�ক �েযাজ� i, j এর                
জন�, যিদ i-তম �শফ এবং j-তম �শেফঁ �জাড়ায় আব� হয়, তেব তােদর �ক একটা স�ান হেব                

যার উ�তা হেব । মাগদা �শফ এবং �শেফঁেদর এমনভােব �জাড়ায় আব� করেত চায়   ⌋⌊ 2
A +Bi j           

যােত তােদর সব স�ােনর উ�তার �যাগফল যথাস�ব সেব�া� হয়। তােক এটা করেত সাহায�             
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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  B1, B2, …, BN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — স�ানেদর উ�তার               
�যাগফেলর সেব�া� মান । 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤10  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Bi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (40 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 100 
- সাবটা� #2 (60 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 
4 5 6 
1 2 3 
5 
4 8 6 4 1 
2 5 7 4 7 
 
নমনুা আউটপুট : 
10 
23 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: একটা স�াব� সমাধান হল �থম �শেফর সােথ ি�তীয় �শেফঁ, ি�তীয় �শেফর সােথ �থম               
�শেফঁ এবং তৃতীয় �শেফর সােথ তৃতীয় �শেফঁ �জাড়ায় আব� করা। তােদর স�ােনর উ�তা হেব              
যথা�েম 3, 3 এবং 4। 


