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Problem Code: CHPINTU 

 
 

 
Pintu and Fruits 

 
�শফ অে�িলয়ায় িগেয়েছ এবং বশুফায়ােরর �ংসা�ক �প �দেখ দঃুিখত হেয়েছ, তাই �স            
�াণী�েলােক ফল খাইেয় িদেয় সাহায� করার িস�া� িনল। �থেম �স িপ�ুর কাছ �থেক ফল �য়               
করেত �গল। 
 
িপ�ু M ধরেনর (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) িবিভ� ফল িব�য় কের। �স এ�েলােক N                
সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) ঝুিড়েত িব�য় কের, �যখােন �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,                
i-তম ঝুিড়র মলূ� Pi এবং এেত ধরন Fi-এর ফল থােক। �শেফর কােছ �বিশ অথ� �নই, তাই �স                 
সবিকছু �য় করেত পারেব না; তার পিরবেত� �স M ধরন হেত একটা �বেছ িনেত চায় এবং ঐ                 
ধরেনর ফল রেয়েছ এমন সকল ঝুিড় �য় করেত চায়। 
 
�শফেক �কান ধরেনর ফল �য় করেত হেব তা �বেছ িনেত সাহায� কেরা �যন, �স অ�ত একটা                
ঝুিড় �য় কের এবং �স �য ঝুিড়�েলা �য় করেব তার �মাট মলূ� যথাস�ব সব�িন� হয়। 
 
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�া  F1, F2, …, FN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 

 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �শফেক সব�িন� যত              
মলূ� পিরেশাধ করেত হেব । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ M, N ≤ 50 
- 1 ≤ Fi ≤ M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ Pi ≤ 50 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  M = 2 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
6 4 
1 2 3 3 2 2 
7 3 9 1 1 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
5 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● ধরন 1 ফেলর সকল ঝুিড়র �মাট মলূ� 7। 
● ধরন 2 ফেলর সকল ঝুিড়র �মাট মলূ� 5। 
● ধরন 3 ফেলর সকল ঝুিড়র �মাট মলূ� 10। 
● ধরন 4 ফেলর সকল ঝুিড়র �মাট মলূ� 0 কারণ এরকম �কান ঝুিড় �নই। 

 
�শফ �ধুমা� ধরন 1, 2 অথবা 3 �বেছ িনেত পারেব। তাই, তােক সব�িন� মলূ� 5 পিরেশাধ                
করেত হেব। 


