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Chef and Magical Jars 

 
�শফ জিুনয়র �শফেদর িকছু ক�ন �রিসিপ �শখােনার িস�া� িনল। তােদর �িকং �সশেনর �থম             
িদেন �েত�ক জিুনয়র �শেফর রা�ার দ�তার সােথ পিরিচত হেত �শফ তােদরেক িনজ িনজ             
খাবার �তিরর িনেদ�শ িদল। জিুনয়র �শফরা অেনক উে�িজত িছল এবং তারা সবাই একসােথ             
রা�াঘের তােদর খাবার �তির করেত �গল। 
 
�শেফর রা�াঘের সীিমত সংখ�ক জার রেয়েছ। জার�েলা যাদকুরী ― যিদ x সংখ�ক উপাদান             
দরকার এমন �কান খাবার �তির করেত �কান �শফ x সংখ�ক জার হােত �নয়, তেব �েত�কটা               
জার িনজ হেত �েয়াজনীয় উপাদান িদেয় ভের যায়, এবং এই �শফ রা�া �শষ কের জার রা�াঘের                
�ফরত আনেল, তারা িনজ হেত খািল হেয় যায় (এবং অন�ান� �শফরা এ�েলা িনেত পারেব)।              
তাহেল, x সংখ�ক উপাদান দরকার এমন �কান খাবার x সংখ�েকর কম জার িদেয় রা�া করা               
অস�ব। 
 
�যেহতু �শফ জিুনয়র �শফেদরেক বেল �দয়িন �কান �েম তােদর খাবার ��ত করা উিচত, তারা              
সবাই একসে� জার হােত �নওয়া �� কের িদল এবং �শেষ �কান জিুনয়র �শফ তােদর খাবার               
�তিরর জন� যেথ� জার িনেত পারল না। তাছাড়া, �কান জিুনয়র �শফ তােদর জার অন�জনেক              
ধার িদেত ই�কু িছল না। �শফ পিরি�িত সামাল িদেত পারল না এবং ঐিদেনর �িকং �সশেনর               
সমাি� ওখােনই �ঘাষণা করল, যােত �স আেরা জার �যাগাড় করেত পাের এবং পের আবার �চ�া               
করেত পাের। 
 
তুিম জােনা N সংখ�ক জিুনয়র �শফ রেয়েছ (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং �েত�ক �েযাজ� i এর                 
জন�, i-তম �শেফর খাবার �তিরেত �েয়াজনীয় উপাদােনর সংখ�া Ai। যিদ J সংখ�ক জার থােক,              
তেব ঘটনা�বাহ এভােব আগায়: 
 



 

 
● জিুনয়র �শফরা িকছু জার �নয়; i-তম �শেফর �নওয়া জার সংখ�ােক ai �ারা �কাশ             

কির। �েত�ক �েযাজ� i এর জন� 0 ≤ ai এবং এই শত� �মেন চেল এরকম          ∑
N

i=1
ai = J      

�যেকােনা ব�ন স�ব। 
● �যেকােনা ম�ুেত� , যিদ খাবার �তির এখেনা �শষ হয়িন এমন �কান �শফ i এর জন� ai < Ai                 

হয়, তেব এই �িকং �সশন ব�থ� িহেসেব িবেবিচত হেব। 
● অন�থায়, �যসব �শেফর হােত অ�ত �েয়াজনীয় সংখ�ক জার রেয়েছ তােদর মেধ�           

একজন তার খাবার ��ত কের এবং তার জার�েলা রা�াঘের �ফরত িদেয় আেস। 
● যখনই িকছু জার রা�াঘের �ফরত �দওয়া হয়, �যসব �শফ এখেনা তােদর খাবার �তির             

কেরিন তারা সােথ সােথ এ�েলা িনেয় �নয় (হেত পাের একজন �শফ সব�েলা জার িনেয়              
িনেয়েছ)। 

● এভােব �শফেদর জার �নওয়া, খাবার �তির করা এবং জার�েলা �ফরত �দওয়া চলেত            
থােক, যত�ণ না �কান �শফ তার খাবার �তির করেত না পাের অথবা সকল �শেফর              
তােদর খাবার রা�া �শষ হেয় যায়। 

● যখন সকল জিুনয়র �শফ তােদর খাবার সফলভােব �তির কের, �িকং �সশন সফলভােব            
�শষ হয়। 

 
�শফ জানেত চায় ��েত রা�াঘের সব�িন� কয়টা যাদকুরী জার রাখা উিচত যােত জিুনয়র             
�শফরা �যভােবই জার�েলা হােত িনক না �কন ঐ �সশন সফল হয়। �শফ খুব ভােলা বাবিুচ� ,               
িক� �স ভােলা গিণতিবদ নয়, তাই �স �তামার কােছ এই সংখ�াটা জানেত চায়। 
 
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 পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব ― সব�িন� �েয়াজনীয় জার               
সংখ�া। 
 
 



 

 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 105 

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

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2   
4   
1 1 1 1   
2   
1 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
1   
4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �কান এক জিুনয়র �শফ একমা� জার হােত িনেয় �নয়, তার খাবার রা�া কের এবং                
রা�াঘের জার �ফরত িদেয় যায়। তারপের, অন� একজন জিুনয়র �শফ ঐ জার হােত �নয়, তার               
খাবার রা�া কের এবং জার �ফরত িদেয় আেস। �েত�ক জিুনয়র �শফ এভােব কের তােদর              
খাবার রা�া করেত পারেব। 


