
 

 

March Cook Off 2020 
Problem Code: CHCBOX 

 
 

 
Box of Chocolates 

 
�শফ তার জ�িদেনর উপহার িহেসেব মা� এক বা� চেকােলট �পেয়েছ। বাে� এক সািরেত N              
সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) চেকােলট রেয়েছ, �যখােন N হল �জাড়। �েত�ক �েযাজ�               
i এর জন�,  i-তম চেকােলেটর  িম��  Wi। 
 
�শফ বাে�র �থমােধ�র সব চেকােলট �খেয় �ফলেত চায় এবং ি�তীয়ােধ�র সব চেকােলট না �খেয়              
�রেখ িদেত চায়। �যেহতু �স �বিশ িমি� চেকােলট পছ� কের না, �স অসুখী হেব যিদ �স �য                 
চেকােলট�েলা খায় তােদর মেধ� অ�ত একটার িম�� বাে�র সকল চেকােলেটর মেধ� সেব�া�            
হয়। 
 
ডানিদেক k চেকােলেটর (0 ≤ k < N) একটা সাইি�ক িশফেট, সািরর �শেষর k সংখ�ক               
চেকােলটেক একই �েম ��েত িনেয় আনা হয় এবং বািক N−k সংখ�ক চেকােলট k ঘর              
ডানিদেক সের যায়। �থমােধ�র চেকােলট�েলা খাওয়ার আেগ, �শফ ডানিদেক একটা সাইি�ক           
িশফট স�� করেত চায় �যন খাওয়ার পের �স অসুখী না হয়। এটা করার উপায় সংখ�া গণনা                
কেরা, অথ�াৎ এরকম পূণ�সংখ�া k এর সংখ�া �যন, যিদ �শফ ডানিদেক k চেকােলেটর সাইি�ক              
িশফট �দয় এবং বাে�র �থমােধ�র চেকােলট�েলা খায়, তেব �স অসুখী হেব না। 
 
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�া  W1, W2, …, WN থােক। 

 
 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �শফেক অসুখী হেত              
হেব না এরকম  িশফেটর সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5 
- 1 ≤ N ≤ 105 

- N হেব �জাড় 
- 1 ≤ Wi ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
6 
1 1 2 1 1 1 
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1 1 2 1 1 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 
0 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ডানিদেক িতনটা স�ক িশফট এবং এই িশফেটর পের বাে�র উপাদান�েলা হেব: 

● k = 1 িশফট: (1, 1, 1, 2, 1, 1) 
● k = 2 িশফট: (1, 1, 1, 1, 2, 1) 
● k = 3 িশফট: (1, 1, 1, 1, 1, 2) 


