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Problem Code: MONSTBAT 

 
 

 
Monsters Battle 

 
�শফ এবং �শিফনা একটা �খলা �খলেছ। 
 
�শেফর কােছ N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) দানব আেছ। �েত�ক �েযাজ� i এর                
জন�, i-তম দানেবর একটা মান V1,i আেছ এবং এটা হয় আ�মণা�ক অথবা র�ণা�ক             
অব�ায় আেছ। দানব�েলার �াথিমক অব�া একটা ি�ং D1 �ারা �কাশ করা যায়: �েত�ক             
�েযাজ� i এর জন�, i-তম দানব আ�মণা�ক অব�ায় আেছ যিদ D1 এর i-তম অ�র 'A' হয়                
অথবা এটা র�ণা�ক অব�ায় আেছ যিদ  i-তম অ�র ' D' হয়। 
 
�শিফনার কােছ M সংখ�ক (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) দানব আেছ। এেদর মান�েলা হেব               
V2,1, V2,2,…, V2,M এবং তােদর �াথিমক অব�ােক একইভােব একটা ি�ং D2 �ারা �কাশ করা              
যােব। 
 
�খলায় �খেলায়ােড়রা পালা�েম চাল িদেব; �শফ �থেম �খলেব। �েত�ক চােল, বত� মান �খেলায়াড়            
হয় �খলাটা তৎ�ণাৎ �শষ কের িদেব অথবা এই কাজ করেব: তােদর িনেজেদর �কান জীব�              
আ�মণা�ক দানব �বেছ িনেব, এরপর অপর �খেলায়ােড়র �কান র�ণা�ক দানব �বেছ িনেয়            
এেক আ�মণ কের হত�া কের �ফলেব এবং আ�মণকারী দানবেক র�ণা�ক অব�ায় িনেয়            
যােব। �খয়াল কেরা �য একবার একটা দানব র�ণা�ক অব�ায় যাওয়ার পের, এটা কখেনা             
আ�মণা�ক অব�ায় যায় না। 
 
�েত�ক �খেলায়াড় X−Y এর মান সেব�া� করার �চ�া করেছ, �যখােন X হল এই �খেলায়ােড়র              
জীব� দানব�েলার (উভয় অব�ায় �ধুমা� যারা জীিবত আেছ) মােনর �যাগফল এবং Y হল             
অপর �খেলায়ােড়র জীব� দানব�েলার মােনর �যাগফল। উভয় �খেলায়াড় সেব�া�ম উপােয়          



 

�খলেছ ধের িনেয়, �খলা �শষ হওয়ার পের �শেফর জীব� দানব�েলার মােনর �যাগফল িবেয়াগ             
�শিফনার জীব� দানব�েলার মােনর �যাগফল �বর 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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  V1,1, V1,2, …, V1,N থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N �দেঘ��র একটা ি�ং  D1 থােক। 
● চতুথ� লাইেন  M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  V2,1, V2,2, …, V2,M থােক। 
● প�ম লাইেন  M �দেঘ��র একটা ি�ং  D2 থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �খলা �শষ হওয়ার              
পের �শেফর জীব� দানব�েলার মােনর �যাগফল িবেয়াগ �শিফনার জীব� দানব�েলার মােনর           
�যাগফল । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N, M ≤ 105 

- ��েত, �শিফনার কােছ অ�ত একটা দানব র�ণা�ক অব�ায় থাকেব 
- D1 এবং  D2-�ত �ধু ' A' ও ' D' অ�র থােক 
- 1 ≤ Vi,j ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : 
- N, M ≤ 103 
- ��েত, �শিফনার কােছ �ক একটা দানব র�ণা�ক অব�ায় থাকেব         

এবং �শেফর কােছ �কান দানব র�ণা�ক অব�ায় থাকেব না 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 4 পার করেব না  



 

- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 4 পার করেব না 
- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 3 
5 4 60 
AAA 
2 15 16 
DAA 
 
নমনুা আউটপুট : 
38 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ তার ি�তীয় দানব িনেয় �শিফনার �থম দানবেক আ�মণ কের। পরবত� চােল,              
�শিফনা �খলাটা �শষ কের �দওয়ার িস�া� �নয়। 


