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Problem Code: POGOSTCK 

 
 

 
Pogo Stick Competition 

 
�শফ একটা পেগাি�ক �রেস অংশ �নেব। এই �িতেযািগতায় একটা সািরেত N সংখ�ক (1 �থেক              
N �ারা িচি�ত) বগ� থাকেব। �শফেক একটা বগ� �রেত �বেছ িনেত হেব, এই বেগ� ঢুকেত হেব                
এবং তার পেগাি�ক িদেয় লাফােনা �� করেত হেব। �েত�ক লােফর জন�, যিদ �শফ বগ� s এ                
থােক তেব �স �ধুমা� বগ� s+K �ত লাফােত পারেব। যিদ বগ� s+K বেল িকছু না থােক, তেব                 
�শফ এই বেগ�র সাির �থেক বাইের লাফ িদেয় �বর হেয় যায় এবং তার �রস এখােন �শষ হেয়                 
যায়। �স এর আেগ লাফােনা ব� করেত পারেব না। 
 
�েত�ক বেগ�র একটা মান রেয়েছ; i-তম বেগ�র মানেক Ai �ারা �কাশ কির। ��েত �শেফর              
কােছ 0 পেয়� থােক। যখন �স �কান বেগ� লাফ িদেয় যায় (��র বগ� সহ), তােক এই বেগ�র                 
মােনর সমান সংখ�ক পেয়� একবার পুর�ার িহেসেব �দওয়া হয়। যিদ এই মান ঋণা�ক হয়,              
তেব �শেফর পেয়� কেম যােব। 
 
�শফ যিদ ��র বগ� �বেছ �নয় তেব সেব�া� কত সব�েমাট পেয়� �পেত পাের তা �বর কেরা। 
 
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 দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব - সেব�া� পেয়�               
সংখ�া। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ K ≤ 105 

- |Ai| ≤ 10,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- N ≤ 1,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
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নমনুা আউটপুট : 
13 
10 


