
 

RAFFLE: Chef Raffle 
 
বণ�ণা: 
 
�িত বছর, সারা িব� �থেক �শফরা ‘�শফ সর�াম �শা’-�ত আেসন, �যখােন নতুন রা�ার সর�াম�িল আস� বছের 
িবি�র জন� বাজাের আসেব। �শা-�ত �শফ রাফ�াল নােম এক� উপহার �দওয়া হয় �যখােন �শফরা পুর�ার িহসােব এই 
সর�াম�েলার িকছু জয় করেত পােরন।  
 
ইেভে� K জন �শফ আেছ এবং তােদর �েত�কেক এক� রাফ�াল �িকট �দওয়া হেয়েছ। �শফ রাফ�ােল, N-� পুর�ার 
আেছ (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং N-� সংি�� পুর�ার বা� রেয়েছ। ইেভে�র সময়, �িত� �শফেক এক� ব� 
বাছাই করেত হেব এবং রাফ�াল �িকট� তার মেধ� রাখেত হেব। এই পছ��িল �াধীনভােব স�� করেত হেব, অথ�াৎ 
�শফেদর কােছ এেক অপেরর পছ��িলর স�েক�  �কান তথ� �নই। ইেভে�র �শেষ, �িত� পুর�ার ব� �থেক, এক� 
�িকট �দবচয়নভােব �নওয়া হয় এবং �সই �েকেটর মািলক সংি�� পুর�ার িজেত �নয় (যিদ �সই পুর�ার বা��েত 
�কান �িকট না থােক তেব �কউ ঐ পুর�ার পােব না)। 
 
�হড �শফ রাফ�াল এ অংশ�হণকারী একজন �শফ। িতিন সব পুর�ার স�ক মলূ� জােনন, তাই িতিন তার রাফ�াল 
�েকেটর স�াব� মলূ� সব�ািধক করেত চান। িকছু িচ�া করার পের িতিন বঝুেত পারেলন �য তার এক� স�াব� �কৗশল 
�েয়াজন। িবেশষত, িতিন িকছু স�াব�তা p 1, p2, ..., pN বাছাই করেত চান (যােত �িত� �বধ i এর জন� p i ≥ 0 এবং p 1 
+ p2 + ... + pN = 1); ইেভে�র সময়, িতিন এই স�াব�তা�েলা ব�বহার করেবন তার রাফ�াল �েকট� �কান বা��েত 
�ফলেবন তা িনধ�ারণ করার জন�। অথ�াৎ, �িত� �বধ i এর জন� i-তম পুর�ার ব�� p i স�াব�তার সােথ িনব�ািচত হয়। 
�যেহতু মহান �শেফরা একইরকম িচ�া কেরন, �হড �শফ অনমুান করেলন �য অন�ান� সব �শফ একই �কৗশল অনসুরণ 
করেবন একই স�াব�তা�েলার সােথ (তেব তারা �য বা��িল বাছাই করেব �স�িল িভ� হেত পাের)। 
 
রাফ�াল �শেষ, �হড �শেফর জেয়র মলূ� িনধ�ািরত হয় িতিন �য পুর�ার িজেতেছন তার মেূল�র মাধ�েম অথবা 0 যিদ িতিন 
�কান পুর�ার না পান (মেন রাখেবন �য একািধক পুর�ার িজেত �নওয়া অস�ব)। �হড �শেফর রাফ�াল �েকেটর মলূ� 
হল �হড �শেফর জেয়র �ত�ািশত মলূ�। �হড �শেফর রাফ�াল �েকেটর সব�ািধক স�াব� মান িনধ�ারণ ক�ন, অথ�াৎ 
�েকেটর মলূ� যখন িতিন p 1,p2,…,pN স�াব�তা�েলা সবেচেয় লাভজনকভােব িনধ�ারণ কেরন। 
  
 
ইনপুট: 

●  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 দ�ু পূণ�সংখ�া N এবং K �দওয়া থাকেব। 
● ি�তীয় লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা N-� পূণ�সংখ�া V 1,V2,…,VN পুর�ােরর মান�িল উে�খ কের। 

 
 
অাউটপুট: 
�েত�ক �কেসর জন�, এক� লাইন ি�� ক�ন যােত এক� বা�ব সংখ�া রেয়েছ - �হড �শেফর রাফ�াল �েকেটর সব�ািধক 
মান। আপনার উ�র স�ক বেল মেন করা হেব যিদ আপনার পরম বা আেপি�ক �� 10 -6 অিত�ম না কের। 
 



 

 
শত� াবলী: 

● 1 ≤ T ≤ 1,000  
● 1 ≤ N ≤ 105 

● 1 ≤ K ≤ 106 

● 1 ≤ Vi ≤ 109 �েত�ক �বধ i-এর জন� 
● সব �ট�েকস িমিলেয় N-এর �যাগফল 2⋅10 5 অিত�ম করেব না।  

 
 
 
উদাহরণ ইনপুট: 
2 
3 2 
10 15 18 
5 35 
21 18 24 26 21 
 
উদাহরণ অাউটপুট: 
12.5 
3.1415926 
 
ব�াখ�া: 
উদাহরণ �কস 1: 
�হড �শেফর উিচত p 1 = 0.1, p2 = 0.4 এবং p 3 = 0.5 িনব�াচন করা। িতিন �থম পুর�ার িজেতেছন �স স�াবনা 
0.095 (9.5%); ি�তীয় পুর�ােরর জন� এ� 0.32 এবং তৃতীয় পুর�ােরর জন� 0.375। �েকেটর ফলাফেলর মান হল 
0.095 ⋅ 10 + 0.32 ⋅ 15 + 0.375 ⋅ 18 = 12.5। 
 
 
 


