
 

 

February Cook-Off 2019 
Problem Code: CHFPARTY 

 
 

 
Chef and Party 

 
আজেকর রােত �শফ তার N সংখ�ক ব�ুর জন� একটা পা�� রাখেত চায়। সকল ব�ুেক আম�ণ               
জানােনা হেয়েছ এবং তারা পা�� েত এেক এেক �যেকােনা �েম আসেত পাের। তেব, তােদর একটা              
শত� রেয়েছ — �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, যখন i-তম ব�ু পা�� েত আেস এবং �দেখ এই ম�ুেত�                 
পা�� েত অন�ান� Ai এর কম সংখ�ক মানষু রেয়েছ (�শফেক বাদ িদেয়), এই ব�ু পা�� �ছেড় চেল                
যায়; অন�থায়, এই ব�ু পা�� েত �যাগ �দয়। 
 
�শেফর পা�� কতটা সফল হেত পাের তা তােক জানাও — সেব�া� যত সংখ�ক ব�ু (তােদর               
আগমেনর একটা �েমর জন�) তার পা�� েত �যাগ িদেত পাের তা �বর কেরা।  
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা — �শেফর সেব�া� যত               
সংখ�ক ব�ু পা�� েত �যাগ িদেত পাের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
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ব�াখ�া: 
�কস 1: �শেফর দইুজন ব�ু রেয়েছ। দইুজেনরই পা�� েত �যাগ �দওয়ার আেগ পা�� েত কাউেক             
থাকার �েয়াজন �নই, তাই তােদর দইুজেনই পা�� েত �যাগ িদেব। 
 
�কস 2: ��েত, ব�ু 3 এবং 4 আসেব এবং পা�� েত �যাগ িদেব। এরপের ব�ু 2 আসেব; �স                 
�দখেব পা�� েত দইুজন মানষু রেয়েছ, তাই �সও �যাগ িদেব। এরপের ব�ু 1 �যাগ িদেব, তাই �শেষ                
পা�� েত 4 জন মানষু থাকেব। 
 
�কস 3: �কউই পা�� েত �যাগ িদেব না কারণ �শেফর �েত�ক ব�ু পা�� েত শনূ� সংখ�ক মানষু               
�দখেত পােব এবং চেল যােব, তারা �যই �েমই আসুক না �কন। 
 


