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Problem Code: STUPMACH 

 
 

 
Stupid Machine 

 
আিম সকােল কােজ �গলাম। দভু� াগ�বশত, আিম জানেত পারলাম আমার ম�ােনজার একটা নতুন            
�মিশন �য় কেরেছ এবং আমােক এটা পিরচালনা করা িশখেত হেব।  
 
এক লাইেন N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) বা� আেছ। ��েত, বা��েলা খািল               
থােক, এবং আমােক �মিশনটা ব�বহার কের �স�েলােত �টােকন রাখেত হেব। �েত�ক �েযাজ� i             
এর জন�, i-তম বাে�র সেব�া� ধারণ�মতা Si �টােকন। আিম এই অপােরশন �যেকান            
সংখ�কবার স�� করেত পারেবা: একটা পূণ�সংখ�া L �বেছ �নওয়া এবং বা� 1, 2,…, L এর               
�েত�কটােত একটা �টােকন রাখা। 
 
আমার ম�ােনজার আমােক বা��েলােত সব�েমাট যথাস�ব �বিশ পিরমাণ �টােকন রাখেত বেলেছ           
(বা��েলােত �টােকেনর ব�ন িকভােব হে� তা িবেবচনার িবষয় নয়)। অবশ�, এমন �কান            
অপােরশন স�� করা যােব না যার ফেল এমন �কান বা� পাওয়া যায় যােত �টােকেনর সংখ�া               
তার ধারণ�মতা ছািড়েয় যায়। এই বা��েলােত সেব�া� কয়টা �টােকন রাখা যােব তা গণনা             
করেত তুিম িক আমােক সাহায� করেত পারেব? 
 
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�া  S1, S2, …, SN থােক। 

 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সেব�া� �টােকন               
সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 106 

- 1 ≤ Si ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : 
- 1 ≤ N ≤ 1,000  
- 1 ≤ Si ≤ 1,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
2 1 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: এই অপােরশন�েলা স�� করেত হেব: 

● L = 3 �বেছ নাও এবং �েত�ক বাে� একটা �টােকন রাখেত �মিশনটা ব�বহার কেরা 
● L = 1 �বেছ নাও এবং �থম বাে� একটা �টােকন রাখেত �মিশনটা ব�বহার কেরা 

 


