
 

EBAIT: Election Bait 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
বারল�া� সরকােরর জন� চূড়া� িনব�াচন অনিু�ত হে�। এই িনব�াচেন মা� দ�ু দল আেছ, যােদর নাম 'A' এবং 'B'। 
এক� দল িনব�াচেন জয়ী হয় যিদ �স অন� দেলর �চেয় �বিশ �ভাট পায়। দ’ু� দল সমান �ভাট �পেল িনব�াচন বািতল হেয় 
যায়। �ভা�ং িসে�ম স�ূণ� ইেলক�িনক, তাই যখনই যখনই �কােনা �ভাট �দওয়া হয়, িনব�াচেনর বত� মান ফলাফল লাইভ 
আপেডট করা হয়। তেব নাগিরেকরা যা জােননা তা হল পুেরা িনব�াচন�ই সাজােনা: দল দ’ু� আসেল একসােথ কাজ করেছ 
যােত িনব�াচেনর �শষ পয�� জনসাধারেণর মেন হয় A দল িনব�াচেন িজতেছ, িক� �শষ পয�� B দল িবজয়ী হেয় উঠেব। 
 
এই লে�� দল�িল এমন সব �ভাট উেপ�া করেত চায় �য�েলা তােদর �ারা সাজােনা নয়। এর পিরবেত�  তারা N-� বােসর 
দল িনেয় আসেত চায় যােদর মেধ� এমন সব মানষু থাকেব যােদর �ভাট �কৃতপে� গণনা করা হেব। i-তম দেলর বােসর 
সংখ�ােক V i �ারা িচি�ত করা হয়। িবেজাড় বােসর দেলর �িত� বােস  X জন মানষু থাকেব যারা A দলেক �ভাট িদেব 
এবং  �জাড় বােসর দেলর �িত� বােস  Y জন মানষু থাকেব যারা B দলেক �ভাট িদেব। 
 
বােসর দল�েলা এক� ��� �মানসুাের আেস।  Vi বােসর এক� দেল,  �থম বােসর �লােকরা এেকর পর এক �ভাট �দয়, 
তারপর ি�তীয় বােসর �লােকরা �ভাট �দয় এবং সবেশেষ  Vi-তম বােসর �লােকরা �ভাট �দয়। তারপর, পরবত� বােসর 
দল আসার আেগ সম� �লাক িনজ িনজ বােস কের চেল যায়। �শষ বাস দেলর �শষ বােসর আগ পয�� যত বাস আেছ, 
তারা �ভাট �দয়ার পর A দেলর �ভাট B দেলর �চেয় �বিশ হেত হেব। �শষ বােসর �লাকজন তােদর �ভাট �দওয়ার পর B 
দেলর �ভাট A দেলর �চেয় �বিশ হেত হেব। 
 
A দল সেব�া� C 1 িসট িবিশ� বােসর খরচ বহন করেত পাের এবং B দল সেব�া� C 2 িসট িবিশ� বােসর খরচ বহন করেত 
পাের �যখােন  1 ≤ X ≤ C1 এবং 1 ≤ Y ≤ C 2 হেত হেব। X এবং Y এর এমন মান খুেঁজ �বর কর যােত এই ব�াপার� স�ব 
হয় অথবা জানাও �য �কােনা সমাধান �নই। একািধক সমাধান থাকেল তুিম �যেকােনা� খুেঁজ �বর করেত পােরা। 
 
 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ�সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের। �ট�েকস�েলার 
বণ�ণা িনেচ �দওয়া হল।  

● �িত� �ট�েকেসর �থম লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা িতন� পূণ�সংখ�া N, C1 এবং C2 �দওয়া থাকেব। 
● ি�তীয় লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা N-� পূণ�সংখ�া V 1,V2,…,VN থাকেব।  

 
 
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক� লাইন  ি�� কেরা। এই লাইেন  ��স িদেয় আলাদা করা  দ’ু�  পূণ�সংখ�া X এবং Y থাকেব, 
অথবা -1 থাকেব যিদ �কােনা সমাধান না থােক।  
 
 
 



 

 
শত� াবলীশত� াবলী: 

● 1 ≤ T ≤ 500  
● 1 ≤ C1,C2≤109 

● 1 ≤ Vi ≤ 109 �েত�ক যথাথ� i এর জন�। 
● V1 + V2 + … + VN  ≤ 109 
● সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10 6 অিত�ম করেব না। 

 
 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
2 
4 30 30 
3 4 1 8 
6 20 10 
1 1 1 2 1 4 
 
উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
28 10 
20 9 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 1:  বােসর �ম� হল "AAABBBBABBBBBBBB"। যখনই আমরা এক� 'A' খুেঁজ পাই, X = 28 জন 
A দলেক �ভাট �দয় এবং যখনই আমরা এক� 'B' খুেঁজ পাই, Y = 10 জন B দলেক �ভাট �দয়। 
 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 2:  আমরা এটা �দখােত পাির �য, �শষ বাস ছাড়া বািক বাস�েলার মানেুষর �ভাট �দওয়ার পর A দেলর 
�ভাটসংখ�া B দেলর �ভাটসংখ�ার �চেয় �বিশ। �শষ বােসর �লাক �ভাট �দওয়ার পর B দেলর �ভাটসংখ�া হেব 120 এবং 
A দেলর �ভাটসংখ�া হেব 112। 


