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Problem Code: BOFS 

 
 

 
Beauty of Segments 

 
�তামােক N সংখ�ক ব�াি� (l1, r1), (l2, r2),…, (lN, rN) এবং দইুটা পূণ�সংখ�া A ও B �দওয়া হেব।                  
�তামােক দইুটা প�ারািমটার (x, y) িনেয় একটা �খলা �খলেত হেব, �যখােন 0 ≤ x ≤ N। �খলার                 
িনয়ম�েলা হল: 

● যিদ  x = 0 হয়, তেব এই �খলা তৎ�ণাৎ �শষ হেয় যােব। 
● অন�থায়, যিদ y ≤ lx অথবা rx ≤ y হয়, তেব এই �খলাটা �শষ হেয় যােব এবং নতুন                  

একটা �খলা �খলেত হেব ( x−1, y) িনেয়। 
● অন�থায় (যিদ  lx < y < rx হয়), �তামােক িনেচর দইুটার �যেকান একটা �বেছ িনেত হেব: 

○ A সংখ�ক ম�ুা পিরেশাধ কের এই �খলা �শষ করেব এবং (x−1, y) িনেয় নতুন              
একটা �খলা �খলেত হেব। 

○ B সংখ�ক ম�ুা পিরেশাধ কের এই �খলা �শষ করেব এবং নতুন দইুটা �খলা             
�াধীনভােব �খলেত হেব - ( x−1, lx) িনেয় একটা এবং ( x−1, rx) িনেয় একটা। 

 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব (�েয়ির�েলা �াধীন, এেক অপেরর উপর িনভ� র             
কের না)। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া x ও y �দওয়া হেব এবং �তামােক (x, y)                
প�ারািমটার িনেয় একটা �খলা �� করেত হেব। �তামার উে�শ� হল যত �খলা তুিম �� করেব               
সব �শষ করা। এই অব�ায় �যেত সব�িন� কত ম�ুা �েয়াজন হেব তা িনধ�ারণ 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 চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, Q, A এবং B            
�দওয়া থােক। 



 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  li এবং  ri �দওয়া থােক। 

● এরপের Q সংখ�ক লাইন রেয়েছ। এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড           
পূণ�সংখ�া  x এবং  y �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  সব�িন� ম�ুার সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N, Q ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ li ≤ ri ≤ 2⋅105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ x ≤ N 
- 1 ≤ y ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ A, B ≤ 2⋅105 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (40 পেয়�) :  Q, N ≤ 103 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 3 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 5⋅10 3 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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নমনুা আউটপুট : 
7 
0 
3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: সব�িন� সংখ�ক ম�ুা ব�বহার করার একটা উপায় হল: 

● 3 ম�ুা পিরেশাধ করেব এবং (3, 4) িনেয় একটা �খলা �খলেব। 
● (3, 4) িনেয় �খলায়, তুিম (2, 4) িনেয় একটা �খলা �খলেব, �যেহতু 4 তৃতীয় ব�াি�র               

বাইের। 
● (2, 4) িনেয় �খলায়, তুিম 4 ম�ুা পিরেশাধ করেব এবং (1, 3) ও (1, 5) িনেয় �খলা ��                  

করেব। 
● উভয় �খলা আর �কান ম�ুা ব�য় না কের �শষ হেয় যায়। �ধু (0, 3) ও (0, 5) িনেয় �খলা                   

বািক থােক, �য�েলা  তৎ�ণাৎ �শষ হেয় যায়। 
 
এভােব �খলেল সব�েমাট ম�ুা লাগেব 7। 


