
 

 

November Lunchtime 2019 
Problem Code: PIBRO 

 
 

 
Pizza or Broccoli 

 
পরবত� N িদেনর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) �েত�ক িদেন, �শফ হয় িপ�া অথবা ��াকিল                
রা�া করার পিরক�না করেছ। �স একটা N �দেঘ��র ি�ং A িলেখেছ, �যখােন �েত�ক �েযাজ� i               
এর জন�, যিদ Ai অ�র '1' হয়, তেব �স i-তম িদেন িপ�া �তির করেব, আর যিদ Ai অ�র '0'                   
হয়, �স এই িদেন ��াকিল রা�া করেব। 
 
তার �ছেল, �শফু, িপ�া ভােলাবােস িক� ��াকিল ঘৃণা কের ― অন� সব বা�ােদর মেতা। �স A                
এর একটা K �দেঘ��র সাবি�ং �বেছ িনেত চায় এবং এই সাবি�ং এর �েত�ক '0' অ�রেক '1'                
অ�ের বদেল িদেত চায়। এরপের, ধির িপ�া টাইম হল সেব�া� ধারাবািহক যত িদেন �শফ িপ�া               
�তির করেব। �শফু সেব�া� কত িপ�া টাইম অজ� ন করেত পারেব 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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং K �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন একটা  N �দেঘ��র ি�ং  A থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সেব�া� িপ�া               
টাইম । 
 
 
 



 

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

- A-�ত �ধু ' 0' এবং ' 1' অ�র থােক 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  
- N ≤ 103 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 4 পার করেব না 
- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
13 2 
0101110000101 
6 3 
100001 
 
নমনুা আউটপুট : 
5 
4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফু সাবি�ং A[2, 3] = "10" �বেছ িনেত পাের, এবং A এর তৃতীয় অ�রেক '1' এ                  
বদেল িদেত পাের। তাহেল, িপ�া টাইম হেব 5 িদন: িদন 2 হেত িদন 6। 
 
�কস 2: �শফু সাবি�ং A[2, 4] = "000" �বেছ িনেত পাের। তাহেল, িপ�া টাইম হেব 4 িদন:                 
িদন 1 �থেক িদন 4। 


