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Sweetest Candy 

 
�শফ তার ব�ুর জন� ক�াি� িকনেত চায়। �স একটা �দাকােন যায় �যখােন N সংখ�ক বয়াম হেত                
ক�াি� �বচা হয়, �য�েলা ব�ৃাকাের সাজােনা এবং 1 �থেক N ন�র �ারা এমনভােব িচি�ত �যন               
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, বয়াম i ও i+1 পাশাপািশ থােক, এবং বয়াম 1 ও N পাশাপািশ থােক।                  
�েত�ক �েযাজ�  i এর জন�,  i-তম বয়ােমর ক�াি�র �াদ  Ai। 
 
�শফ সবেচেয় সু�াদু ক�াি��েলা িকনেত চায়। �স এই �দাকােনর একটা সীিমত সমেয়র অফার             
স�েক� জােন এবং এটা ব�বহার করেত চায়। অফারটা এরকম: �শফেক একটা পূণ�সংখ�া k (1 ≤               
k ≤ N) �বেছ িনেত হেব, এরপের বেৃ� পাশপািশ থাকা k সংখ�ক বয়াম �বেছ িনেব, এবং সবেশেষ,                 
এই বয়াম�েলা হেত �স িডসকাউে� ক�াি� িকনেত পারেব। একটা k �ক করার পের, �শফ              
পাশাপািশ k সংখ�ক বয়াম uniformly randomly �বেছ �নয় (পাশাপািশ k সংখ�ক বয়ােমর            
সকল স�াব� �সেটর মধ� হেত)। তেব একবার �বেছ �নওয়া পের, �স �ধু �বেছ �নওয়া              
বয়াম�েলা �থেক সবেচেয় �বিশ �াদিবিশ� ক�াি� িকনেব। 
 
�শফ এখন বঝুেত পারেছ না তার k এর �কান মান �বেছ �নওয়া উিচত। �েত�ক �েযাজ� k এর                 
জন�, যিদ �স k এর এই মান �বেছ �নয় তেব �স �য ক�াি� িকনেব তার �ােদর �ত�ািশত মানেক                  
(expected value) Sk �ারা �কাশ কির। এরপের, ধির Fk = Sk⋅N; এটা �মাণ করা যােব �য                
�েত�ক �েযাজ� k এর জন�, Fk একটা পূণ�সংখ�া। তুিম িক �শফেক F1, F2,…, FN এর মান�েলা                
খুেঁজ �পেত সাহায� করেত পারেব? 
 
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�া  F1, F2, …, FN। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 106 

- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
4 
1 2 3 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
10 13 15 16 
 


