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Maximum Subarray Sum 

 
�শেফর কােছ একটা য� আেছ �যটা িদেয় �স ধারা ঘুরােত পাের। যিদ �স য�টােত একটা ধারা                
S1, S2,…, SN �দয়, তেব এটা ধারা S2, S3,…, SN, S1 �তির কের, অথ�াৎ ধারার �থম উপাদান                 
�শেষ চেল যায়। 
 
�শফ নতুন �কান ��া�ামার নয় ― �কান ধারার একটা ধারাবািহক উপধারার সেব�া� �যাগফল             
�বর করার মত িবষয় স�েক� �স �ান রােখ। তাই, �স িনেজেক চ�ােল� করেত একটা ক�ন               
সমস�া �তির কেরেছ: 
 
�তামােক একটা ধারা A1, A2,…, AN �দওয়া হেব। �েত�ক k (0 ≤ k ≤ N−1) এর জন�,                 
ধারাটােক পরপর k বার যে� ঢুিকেয় অবেশেষ পাওয়া ধারাটা িবেবচনা কেরা (অথ�াৎ, k বার A               
�ক �মিশেন ঢুিকেয় এবং এটা �য ধারা �তির কের তা A এর জায়গায় বদেল িদেয়); এই ধারার                 
একটা ধারাবািহক উপধারার সেব�া� �যাগফল খুেঁজ �বর কেরা। 
 
এই সমস�া সমাধান করেত, �শেফর একজন ��া-এর সাহায� দরকার। তার জন� এটা সমাধান             
কের দাও। 
 
ইনপুট: 

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

● �ে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�েকেসর জন� এক লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব।            
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম পূণ�সংখ�া হেব i−1 বার যে� ঢুকােনার পের পাওয়া                
ধারার একটা ধারাবািহক উপধারার সেব�া� �যাগফল। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- 1 ≤ N ≤ 5⋅105 

- |Ai| ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
4 
-5 4 1 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
7 7 4 5 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● �ন�বার ঢুকােনার পের, A = [−5, 4, 1, 2]। সেব�া� �যাগফলিবিশ� ধারাবািহক            
উপধারা হল [4, 1, 2]। 

● একবার ঢুকােনার পের, A = [4, 1, 2, −5]। সেব�া� �যাগফলিবিশ� ধারাবািহক উপধারা             
হল [4, 1, 2]। 

● দইুবার ঢুকােনার পের, A = [1, 2, −5, 4]। সেব�া� �যাগফলিবিশ� ধারাবািহক উপধারা             
হল [4]। 

● িতনবার ঢুকােনার পের, A = [2, −5, 4, 1]। সেব�া� �যাগফলিবিশ� ধারাবািহক            
উপধারা হল [4, 1]। 


