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Hard Cash 

 
�শফ �শিফনােক একটা �ডেট িনেয় �যেত চায়। তেব, �বর হওয়ার আেগ �স আেরা একটা কাজ               
�শষ কের �যেত চায়। �যেহতু �স িবলে� �যেত চায় না, �স �তামার কােছ সাহায� �চেয়েছ। 
 
একটা সািরেত ম�ুার N টা ব�াগ (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) আেছ; �েত�ক �েযাজ� i এর                 
জন�, i-তম ব�ােগ Ai ম�ুা আেছ। �শফেক �েত�ক ব�ােগর ম�ুার সংখ�া একটা �দ� পূণ�সংখ�া K               
�ারা িবভাজ� করেত হেব এভােব: 

● 0 �থেক  N এর মেধ� (0 ও  N সহ) একটা পূণ�সংখ�া  c �বেছ িনেব। 
● �থম c ব�াগ হেত িকছু ম�ুা �বর কের িনেব ― ��ভােব বলেল, �েত�ক i (1 ≤ i ≤ c)                   

এর জন�, �স  i-তম ব�াগ হেত 0 �থেক  Ai এর মেধ� �যেকান সংখ�ক ম�ুা �বর কের িনেব। 
● �শেষর N−c টা ব�ােগ এই ম�ুা�েলার মধ� হেত িকছু সংখ�ক �রেখ িদেব ― ��ভােব              

বলেল, �েত�ক i (c+1 ≤ i ≤ N) এর জন�, �স i-তম ব�ােগ একটা অঋণা�ক সংখ�ক ম�ুা                 
রাখেব। 

 
�শেষর N−c ব�ােগ রাখা ম�ুার সংখ�া অবশ�ই �থম c ব�াগ �থেক �বর করা ম�ুার সংখ�া পার                
করেব না, তেব িকছু ম�ুা বািক �থেক �যেত পাের। এই ধরেনর ম�ুার সংখ�ােক R �ারা �কাশ                
কির। �তামােক  R এর স�াব� সব�িন� মান খুেঁজ �বর করেত হেব। 
 
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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং K �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  R এর সব�িন� মান । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 103  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 0 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ K ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  K = 2 
- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  N ≤ 3 
- সাবটা� #3 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 7 
1 14 4 41 1 
3 9 
1 10 19 
 
নমনুা আউটপুট : 
5 
3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: একটা স�াব� সমাধান হল c = 4 �বেছ �নওয়া, ব�াগ 1, 2, 3 ও 4 হেত যথা�েম 1, 0, 4                      
ও 13 টা ম�ুা �বর কের �নওয়া, এবং ব�াগ 5-এ 13 টা ম�ুা �রেখ �দওয়া। 
�কস 2:  c = 3 �বেছ নাও এবং �েত�ক ব�াগ হেত একটা ম�ুা �বর কের নাও। 


