
 

 

August Lunchtime 2019 
Problem Code: COKE2 

 
 

 
Chef Drinks Coke Yet Again 

 
�শফ �দাকােন একটা �কােকর ক�ান �য় করেত �গল। �দাকােন N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা                
িচি�ত) �কােকর ক�ান রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম ক�ােনর বত� মান তাপমা�া Ci              
এবং এটার মলূ�  Pi। 
 
একটা �কােকর ক�ান �য় করার পের, �শফ তৎ�ণাৎ বািড়র পেথ হাঁটেত চায়; যখন �স              
বািড়েত �পৗঁছায়, �স পুেরা ক�ান তৎ�ণাৎ পান করেব। �দাকান হেত বািড়েত �যেত �শেফর M              
িমিনট লােগ। তেব, �শফ এখেনা  M এর মান জােন না। 
 
বাইের পিরেবেশর তাপমা�া হল K। যখন একটা �কােকর ক�ান বাইের থােক, তার তাপমা�া             
পিরেবেশর তাপমা�ার কােছ চেল যায়। ��ভােব বলেত �গেল, �কান ম�ুেত�  এর তাপমা�া  t হেল: 

● যিদ  t > K+1 হয়, তেব এক িমিনট পের, তার তাপমা�া হেব  t − 1 
● যিদ  t < K−1 হয়, তেব এক িমিনট পের, তার তাপমা�া হেব  t + 1 
● যিদ  K−1 ≤ t ≤ K+1 হয়, তেব এক িমিনট পের, তার তাপমা�া হেব  K 

 
যখন �শফ একটা ক�ান �থেক পান করেব, �স চায় এর তাপমা�া L �থেক R এর মেধ�                
(inclusive) থা�ক। 1 �থেক Q এর মেধ� (inclusive) �েত�ক i এর জন�, M = i হেল সবেচেয়                 
স�া ক�ান খুেঁজ �বর কেরা যা এই শত�  �মেন চলেব অথবা বেল দাও �য এমন �কান ক�ান নাই। 
 
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 পাঁচটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, Q, K, L এবং R             
�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�া  Ci এবং  Pi থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, এক লাইেন Q সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত             
হেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম পূণ�সংখ�া হেব M = i এর উ�র: �শেফর যত                  
মেূল�র ক�ান �য় করা উিচত, অথবা −1 যিদ এমন একটা ক�ান �য় করা অস�ব যা �শেফর                
শত�  �মেন চেল। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N, Q ≤ 105 

- |Ci| ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |K| ≤ 105 

- −105 ≤ L ≤ R ≤ 105 

- 1 ≤ Pi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- N, Q ≤ 1,000 
- |Ci| ≤ 103 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |K| ≤ 103 
- −103 ≤ L ≤ R ≤ 103 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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