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Recover the Sequence 

 
ইশিতয়াক সমা�র ধারা িনেয় পড়ােলখা করেছ। আজেক �স একটা কাগেজর টুকরায় একটা            
সমা�র ধারা িলেখ। একটা সমা�র ধারা িলখেত পারায় ইশিতয়াক �বশ খুিশ হয় এবং খাবার              
�খেত �বিরেয় পেড়। 
 
ইশিতয়ােকর ব�ু রাফসান তার সােথ ��াংক কের িবর� করেত পছ� কের। এইবার �স             
ইশিতয়ােকর ধারার একটা উপাদান �বেছ িনেয় তা বদেল �ফলেত পাের। যখন ইশিতয়াক িফের,             
�স তার ন� হেয় যাওয়া ধারা �দেখ অেনক দঃুখ পায় — এটা একটা ধারা a1, a2,…, aN হেয়                  
�গেছ (যিদ রাফসান িকছু বদেল না থােক, তেব এটা আর মলূ ধারা একই হেত পাের, এে�ে�                
ইশিতয়াক ওভারিরেয়� করিছল)। তােক মলূ ধারা খুেঁজ �পেত সাহায� কেরা।  
 
�তামােক একটা সমা�র ধারা b1, b2, …, bN খুেঁজ �বর করেত হেব যা ধারা a এর সােথ সেব�া�                  
একটা জায়গায় িভ�। b �ক সমা�র ধারা বলা হেব যিদ এমন একটা সংখ�া d থােক যােত �েত�ক                 
i (2 ≤ i ≤ N) এর জন�,  bi − bi−1 = d হয়। 
 

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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  a1, a2, …, aN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া b1, b2, …, bN            

ি�� করেত হেব। িনি�ত থাকেত পােরা �য একটা সমাধান থাকেব। 



 

শত� াবিল: 
- 4 ≤ N ≤ 105  
- |ai| ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 
4 
1 3 10 7 
5 
-10 -5 0 5 10 
4 
2 2 2 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 3 5 7 
-10 -5 0 5 10 
2 2 2 2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: রাফসান তৃতীয় উপাদানেক 5 হেত 10 এ বদেল �ফেলিছল। 
�কস 2: �কান উপাদান বদলােনা হয়িন। 
�কস 3: রাফসান চতুথ� উপাদানেক 2 হেত 10 এ বদেল �ফেলিছল। 


