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Yet Another Problem About Sequences 

 
একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�ার �সট S এর জন� gcd(S) হল সবেচেয় বড় পূণ�সংখ�া যা �ারা S এর                
�েত�েক উপাদান িনঃেশেষ িবভাজ� হয়। যিদ gcd(S) = 1 হয়, তেব �সট S �ক সহেমৗিলক বলা                
হয়। উদাহরণ��প, �সট {7,12,15} সহেমৗিলক, িক� {6,12,15} সহেমৗিলক না, �যেহতু এর           
�েত�ক উপাদান 3 �ারা িনঃেশেষ িবভাজ�। 
 
�তামার কাজ হেব এমন একটা পূণ�সংখ�ার ধারা  A0, A1, …, AN−1 খুেঁজ �বর করা যােত: 

● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, 1 ≤  Ai ≤ 109 
● A0, A1, …, AN−1 �েত�েক এেক অপর হেত িভ�  
● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, { Ai, A(i+1)%N} �সট সহেমৗিলক না  
● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, { Ai, A(i+1)%N, A(i+2)%N} �সট সহেমৗিলক 

এমনও হেত পাের �য �কান সমাধান নাই। যিদ এরকম একািধক সমাধান থােক, তেব তুিম              
�যেকােনাটা খুেঁজ িদেল হেব।  
 
ইনপুট: 

● �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। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�: 

● যিদ �কান সমাধান না থােক, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া -1 ি�� কেরা।  
● অন�থায়, এক লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া A0, A1, …, AN−1 ি��            

কেরা।  



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 3 ≤ N ≤ 50,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (19 পেয়�) :  3 ≤  N ≤ 3,333 
- সাবটা� #2 (81 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 
4 
 
নমনুা আউটপুট : 
6 10 15 
374 595 1365 858 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: gcd(6,10) = 2, gcd(10,15) = 5, gcd(15,6) = 3, gcd(6,10,15) = 1। �যেকান দইুটা                
পাশাপািশ সংখ�া সহেমৗিলক না িক� �যেকান িতনটা পাশাপািশ সংখ�া সহেমৗিলক। 
 
�কস 2: gcd(374,595) = 17, gcd(595,1365) = 35, gcd(1365,868) = 39, gcd(858,374)            
= 22 
gcd(374,595,1365) = 1, gcd(595,1365,858) = 1, gcd(1365,858,374) = 1,         
gcd(858,374,595) = 1 
 


