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Hit the Coconuts 

 
িনিকর কােছ N সংখ�ক নারেকল আেছ। �স তার বা�বী মানসীর জন� একটা ��শাল নারেকল              
সু�প �তির করেত চায়। এই সু�প �তির করেত তােক Z সংখ�ক নারেকল ভা�েত হেব। �েত�ক               
নারেকেলর জন�, একটা িনিদ�� সংখ�া রেয়েছ যা িনেদ�শ কের যত বার আঘাত করেল এটা              
ভা�েব। িনিক একবাের �ধু একটা নারেকেল আঘাত করেত পাের। 
 
তােদর বা�বী সা�ী �ায়ই ঝােমলা পাকায়। এইবার সা�ী নারেকল�েলােক এেলােমেলা          
(shuffled) কের �দয়। �তামােক একটা ধারা A1, A2,…, AN �দওয়া হেব যার অথ�:             
নারেকল�েলােক এমনভােব 1 �থেক N �লেবল �ারা িচি�ত করা যায় যােত �েত�ক �েযাজ� i              
এর জন�,  i-তম নারেকলেক �ক  Ai বার আঘাত করেল তা �ভে� যােব। 
 
িনিক সু�পটা যথাস�ব তাড়াতািড় �তির করেত চায়, তাই �স সবেচেয় বােজ ��ে� Z সংখ�ক              
নারেকল ভা�েত যতবার আঘাত করা লাগেব তা সব�িন� করেত চায়। অথ�াৎ �স নারেকল             
ভা�ার এমন একটা �কৗশল (strategy), হয়েতা �সটা �কান আঘােতর পের �কান নারেকল            
�ভে�েছ তার উপের িনভ� র করেত পাের, ধের আগােত চায় যােত নারেকল�েলার মেধ� যখনই             
�যটা ভা�কু না �কন, এটা িনি�ত �য H সংখ�ক আঘােতর পের Z সংখ�ক ভা�া নারেকল               
থাকেব, এবং এর �চেয় �ছাট H এর �কৗশল নাই। িনিকেক H খুেঁজ �বর করেত সাহায� কেরা —                 
সব�িন� �েয়াজনীয় আঘােতর সংখ�া। 
 
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 Z �দওয়া           
থােক। 



 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� �েয়াজনীয়               
আঘােতর সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N, Z ≤ 103 

- 1 ≤ Ai ≤ 106 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N⋅Z এর �যাগফল 3⋅10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 
- 1 ≤ T ≤ 50  
- 1 ≤ N ≤ 500 
- Z = 1 
- 1 ≤ Ai ≤ 1,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N⋅Z এর �যাগফল 3,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (90 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
2 1 
50 55  
2 1 
40 100 
 
নমনুা আউটপুট : 
55 
80 
 
 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: িনিক একটা নারেকল �বেছ িনেয় তােক 55 বার আঘাত করার �চ�া করেত পাের। এটা                
হয় 50-তম আঘাত বা 55-তম আঘােতর পের �ভে� �যেত পাের। 
 
�কস 2: িনিক একটা নারেকল �বেছ িনেয় তােক 40 বার আঘাত করেত পাের। যিদ এটা �ভে� না                 
যায়, তেব অন� নারেকলেক 40 আঘােতর পের �ভে� যাওয়া নারেকল হেত হেব, তাই তার উিচত               
অন� নারেকলেক 40 বার আঘাত করা। সব�েমাট তােক 80 বার নারেকল আঘাত করা লাগেব। 


