
 

 

February Cook-Off 2019 
Problem Code: EVILAND 

 
 

 
Chef in Evil Land 

 
স�িত �শফ একটা দ�ু �দেশ িগেয়েছ। এই �দেশ �ধু একটা ব�াংক রেয়েছ, যা N সংখ�ক �সিভংস                
��ান অফার কের (1 �থেক  N �ারা িচি�ত)।  
 
��েত �শেফর একাউে� 1 টা ম�ুা রেয়েছ। �স ব�াংক ��ান�েলা �যেকােনা সংখ�কবার            
�যেকােনা�েম ই�ামত �বেছ িনেত পারেব; �েত�ক ��ান �যেকােনা সংখ�কবার �বেছ িনেত           
পারেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, যখন �শফ i-তম �সিভংস ��ান �বেছ িনেব, তার ব�াংক               
একাউে� থাকা ম�ুার সংখ�া এই ��ােনর সুেদর হার Pi �ারা �ণ হেয় যায় (�স যিদ ��ানটা                
আবার �বেছ �নয়, ম�ুার সংখ�া আবার Pi �ারা �ণ হেয় যােব)। �যেহতু দ�ু �দেশর ব�াংক দ�ু,                
এটা সবসময় �েত�ক একাউে� ম�ুার সংখ�া modulo M এ জমা কের রােখ। অ�ুতভােব, M              
একটা �মৗিলক সংখ�া।  
 
�শফ জােন �স লটাির িজতেব যিদ তার ব�াংক একাউে� ম�ুার সংখ�া �ক F হেয় যায়। ব�াংক                
চায়না �শফ িজতুক, তাই তারা  N �সিভংস ��ােনর িকছুসংখ�ক বাদ �দওয়ার িস�া� �নয়। 
 
তুিম দ�ু ব�াংেকর �ধান। তাই, �তামােক িকছু (হেত পাের �কানটাই না অথবা সব�লা) সংখ�ক              
��ান এমনভােব বাদ িদেত হেব �যন �শফ লটাির িজতেত না পের। সব�িন� কয়টা ��ান বাদ িদেয়                
তুিম এই কাজটা করেত পারেব তা �বর কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �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 িতনটা পূণ�সংখ�া  N, M এবং  F �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� যতটা               
��ান বাদ িদেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 50  
- 1 ≤ N ≤ 104 

- 1 ≤ M ≤ 2⋅105 

- M একটা �মৗিলক সংখ�া 
- 0 ≤ F < M 
- 0 ≤ Pi < M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- F ≠ 1 

 
নমনুা ইনপুট : 
4 
2 5 3 
2 4 
2 3 2 
1 2 
7 7 0 
4 1 3 2 0 6 5 
10 11 2 
9 1 10 4 5 8 2 3 6 0 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
1 
1 
4 
 
ব�াখ�া: 



 

�কস 1: �শফ সফল হেব যিদ তার ব�াংক একাউে� 3 টা ম�ুা থােক। �স ��ান 1 এবং ��ান 2                   
�বেছ িনেল এটা করেত পারেব, �যেহতু তার কােছ (2⋅4)%5=3 সংখ�ক ম�ুা থাকেব। 
��ান 1 বাদ �দওয়া যেথ�। তারপের, �শফ 3 টা ম�ুায় �পৗঁছােত পারেব না, কারণ �স তার ম�ুার                 
সংখ�ােক �ধুমা� 4 �ারা �ণ িদেত পারেব। 
 
�কস 3: �শফ সফল হেব যিদ তার ব�াংক একাউে� �কান ম�ুা না থােক। এটা পাওয়ার একমা�                
উপায় হল 0 িদেয় �ণ করা, তাই ��ান 5 বাদ িদেল চলেব। 
 


