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Planting Trees 

 
�কিরম একজন পিরেবশ-বা�ব মানষু। আজেক �স 2020 এর মেধ� 20 িমিলয়ন গাছ লাগােনার             
সািমেরর ছুেড় �দওয়া চ�ােল� �হণ কেরেছ। বত� মােন এক লাইেন িভ� িভ� অব�ােন N সংখ�ক              
(1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) গাছ রেয়েছ; �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম গােছর অব�ান                
Ai। 
 
গােছর একটা �সট সু�র হেব যিদ এই �সেটর �েত�ক গােছর জন� (এটার অব�ানেক x �ারা               
�কাশ কির),  x−1 অব�ােন একটা গাছ থােক এবং/অথবা  x+1 অব�ােন একটা গাছ থােক। 
 
�কিরেমর কাজ হল িকছু (শনূ�ও হেত পাের) গাছ লাগােনা যােত সব গােছর �সট (��র N গাছ                
এবং �য�েলা �কিরম লািগেয়েছ) সু�র হয়। �ধুমা� পূণ�সংখ�ার (ঋণা�কও হেত পাের) অব�ােন            
গাছ লাগােনা যােব। সব�িন� কত সংখ�ক গাছ লাগােল এটা স�ব হেব তা খুেঁজ �বর কেরা। 
 
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� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �কিরমেক সব�িন�               
যত সংখ�ক গাছ লাগােত হেব । 
 
 



 

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

- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- A1, A2,…, AN এর �েত�েক িভ� িভ� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : 
- N ≤ 1,000  
- Ai ≤ 2,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 4 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 
2 7 4 
4 
1 2 4 5 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
0 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �কিরমেক 3 এবং 6 অব�ােন গাছ লাগােত হেব �যন সব গােছর �সট সু�র হয়, তাই                 
উ�র হেব 2। 


