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Easy Math 

 
�শফ গিণত �ােস যাে�। �েত�ক িদেন িশ�ক তােক একটা বািড়র কাজ �দয়। গতিদন িশ�ক              
�শফেক একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�ার ধারা িদেয়েছ এবং তােক এই ধারার দইুটা িভ� উপাদােনর             
সেব�া� �ণফল খুজঁেত বেলেছ। এই বািড়র কাজ �শেফর জন� খুবই সহজ িছল, কারণ �স জানেতা               
তার সেব�া� দইুটা সংখ�া �বেছ �নওয়া উিচত। 
 
তেব আজেক বািড়র কাজ একটু িভ�। আবারও, �শেফর একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�ার ধারা A1,             
A2,…, AN আেছ, তেব তােক এই ধারার দইুটা িভ� উপাদান খুজঁেত হেব যােত তােদর �ণফেলর               
অ��েলার (দশিমেক) �যাগফল স�াব� সেব�া� হয়।  
 
�শফ ভুেল �ভেবিছল �স এখেনা সেব�া� দইুটা উপাদান �বেছ িনেত পারেব এবং তােদর �ণফেলর              
অ��েলার �যাগফল গণনা করেব। �স ভুল তা �মাণ করার জন� স�ক উ�র খুেঁজ �বর কেরা               
― ধারা  A এর দইুটা িভ� উপাদােনর �ণফেলর অ��েলার সেব�া� স�াব� �যাগফল। 
 
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 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 —  সেব�া� �যাগফল । 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 2 ≤ N ≤ 100 

- 1 ≤ |Ai| ≤ 104 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
2 
2 8 
3  
8 2 8 
3 
9 10 11 
 
নমনুা আউটপুট : 
7 
10 
18 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ �ধুমা� 2 এবং 8 �বেছ িনেত পারেব। তােদর �ণফল 16 এবং তােদর অ��েলার                
�যাগফল 7। 
�কস 2: �শফ 8 এবং 8 �বেছ িনেত পারেব; তােদর �ণফল 64। �খয়াল কেরা একই মােনর দইুটা                 
িভ� উপাদান �বেছ �নওয়া যােব। 
�কস 3: �শফ 9 এবং 11 �বেছ িনেত পারেব; তােদর �ণফল 99 এবং তােদর অ��েলার �যাগফল                
18। �খয়াল কেরা 10 এবং 11 �বেছ িনেল আেরা বড় �ণফল 110 পাওয়া যায়, তেব এর                
অ��েলার  �যাগফল মা� 2। 


