
 

 

October Cookoff 2018 
Problem Code: PUMPWAT 

 
 

 
Pumping Water 

 
�শফল�াে� একটা পব�তমালা রেয়েছ যা একটা সরলেরখায় N সংখ�ক পব�ত (1 �থেক N িদেয়              
িচি�ত করা) িনেয় গ�ত। ধির বাম হেত  i তম পব�েতর উ�তা  hi। 
 
Ada �শফল�াে�র জল সরবরাহ িবভােগ কাজ করেছ। িকছু পব�েত �স জলাধার �াপন করেত             
চায়; তারপর �েত�ক জলাধােরর জন� �স িনধ�ারণ করেব এর �থেক পািন �কান িদেক �বািহত              
হেব - হয় বামিদেক অথবা ডানিদেক (পািন �কান জলাধােরর দইুিদেকই �বািহত হেবনা)। h             
উ�তার �কান জলাধার �থেক পািন িনধ�ািরত িদেক �বািহত হেত থাকেব যত�ণ না �থম             
পব�েত �পৗঁছায় যার উ�তা h হেত �বিশ; ফেল এই পব�েতর আেগর সব পব�ত (জলাধার �যই               
পব�েত অবি�ত �সই পব�ত সহ) পািনর সরবরাহ পােব।  
 
উদাহরণ��প, ধির আমােদর পব�ত�েলার উ�তা [7,2,3,5,8]। যিদ আমরা উ�তা 5 এর           
পব�েত �কান জলাধার �াপন কির এবং তার �থেক বাম িদেক পািন পা� কির, তেব 2, 3 এবং 5                  
উ�তার পব�ত�েলা পািনর সরবরাহ পােব। 
 
সব পব�েত পািন সরবরাহ করার জন� সব�িন� কয়টা জলাধার দরকার যিদ সব �বােহর িদক              
সবেচেয় ভােলাভােব িনধ�ারণ করা হয় �সটা Ada �ক জানাও। 
 
ইনপুটইনপুট: 

● �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 �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  h1, h2, …, hN থােক। 

 



 

আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব - যা হেব �েয়াজনীয়                
সব�িন� জলাধার সংখ�া। 
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 2 ≤ N ≤ 105 
- 1 ≤ hi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- hi ≠ hj �েত�ক �েযাজ�  i ≠ j এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না  

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
1 
6 
4 16 32 6 8 4 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
2 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
আমরা ি�তীয় এবং তৃতীয় পব�েত জলাধার �াপন করেত পাির �যখান �থেক যথা�েম বামিদেক             
এবং ডানিদেক পািন �বািহত হেব।  


