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Chef and Mean 

 
�শফ তার পুিঁজ N সংখ�ক ম�ুায় (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) িবিনেয়াগ কেরেছ। �েত�ক               
�েযাজ� i এর জন�, i-তম ম�ুার মান Ai। �শফ জানেত চায় না তার কী পিরমাণ অথ� রেয়েছ,                 
তাই �স ম�ুা�েলার মােনর �যাগফেলর বদেল তােদর মােনর গড় মেন রােখ। 
 
�শেফর �রে�ারাঁর একজন ওেয়টার �শেফর �ক একটা ম�ুা চুির করেত চায়, িক� �স চায় না               
�শফ এ ঘটনার ব�াপাের জানকু, তাই �স একটা ম�ুা চুির করেত পারেব যিদ বািক ম�ুা�েলার               
গািণিতক গড় (arithmetic mean) সব�েলা ম�ুার গািণিতক গেড়র সমান হয়। �যেহতু ওেয়টার            
গিণেত ভােলা নয়, তুিম িক তােক তার পিরক�না বা�বায়েন সাহায� করেত পারেব? 
 
�তামােক িনধ�ারণ করেত হেব �কান ম�ুা চুির করা স�ব িক না এবং যিদ স�ব হয় তেব                
ওেয়টােরর �কান ম�ুা চুির করা উিচত তা �বেছ িনেত হেব। যিদ চুির করা যায় এমন একািধক                
ম�ুা থােক, তেব সবেচেয় �ছাট ন�েরর ম�ুাটা �বেছ িনেত 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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
 
 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� একটা লাইন ি�� করেত হেব। যিদ ওেয়টার �কান ম�ুা চুির করেত                
না পাের, তেব এই লাইেন ি�ং "Impossible" (quotes ছাড়া) থাকেব। অন�থায়, তার �য             
ম�ুা চুির করা উিচত তার ন�র এেত থাকেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 2 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- 2 ≤ N ≤ 103 

- 1 ≤ Ai ≤ 103 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- A1+A2+…+AN ≤ 109 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: তৃতীয় ম�ুা চুির করেলও গড় বদেল যায় না। ��েত, এটা িছল (1+2+3+4+5)/5 = 3                
এবং ম�ুা চুিরর পের তা হয় (1+2+4+5)/4 = 3। 
�কস 2: গড় না বদেল �কান ম�ুা চুির করা স�ব নয়।  
�কস 3: ��েত এবং �যেকান ম�ুা চুির করার পের গড় সবসময়ই 109 হেব, তাই �যেকান ম�ুা                
চুির করা যােব। �সে�ে�, আমােদর �থম ম�ুা �বেছ �নওয়া উিচত। 


