
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: CHNUM 

 
 

 
Chef and Number Game 

 
স�িত �শফ বাইটল�া� বািষ�ক �মলায় একটা অ�ুত �িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ।          
�িতেযািগতায় N সংখ�ক (1 �থেক N �ারা িচি�ত) �িতেযাগী িছল িছল; �িতেযািগতার �শেষ             
তােদর ��ার িছল A1, A2, …, AN। �যেহতু এই �িতেযািগতা অ�ুত, ঋনা�ক ��ারও �দান করা               
হেয়িছল। 
 
�িতেযািগতার সব�েমাট ��ার এভােব িহসাব করা হয়: 

● �িতেযাগীেদর এক বা একািধক অশনূ� �েপ (সাবেসট) ভাগ করা হয়; যিদ K সংখ�ক             
�প থােক, তােদরেক G1, G2,…, GK �ারা �কাশ কির। �েত�ক �িতেযাগীেক �ক            
একটা �েপর সদস� হেত হেব। 

● �েত�ক �েপর �িতেযাগীেদর ��ােরর �যাগফল �বর কেরা। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,            
�প  i এর �িতেযাগীেদর ��ােরর �যাগফলেক  Xi �ারা �কাশ কির। 

● �িতেযািগতার সব�েমাট ��ার হেব �প�েলার ��ােরর বেগ�র �যাগফল, অথ�াৎ         
।..X2
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�শফ �প�েলা এমনভােব �বেছ িনেত চায় �যন সব�েমাট ��ার সেব�া� হয়। �যেহতু সেব�া� ��ার              
অজ� ন করা যায় এমন �প গঠেনর অেনক উপায় থাকেত পাের, �শফ জানেত চায় সবেচেয় বড়               
এবং সবেচেয় �ছাট কত সাইেজর �প গঠন করা যায় �যন সব�েমাট ��ারও সেব�া� হয়। এই               
সাইজ�েলা এেক অপেরর উপর িনভ� র কের না - অথ�াৎ, এরা হল �কান �েপর সাইজ s এর                
সেব�া� এবং সব�িন� মান �যন �প�েলা গঠেনর এমন একটা উপায় থােক যােত সব�েমাট ��ার              
সেব�া� হয় এবং তােত একটা সাইজ  s এর �প থােক। 
 
 
 



 

ইনপুট: 
● �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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব -              
সেব�া� স�াব� �েপর সাইজ এবং সব�িন� স�াব� �েপর সাইজ। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 20 
- 1 ≤ N ≤ 105 

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

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
5 
5 2 4 6 7 
 
নমনুা আউটপুট : 
5 5 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: সব�েমাট ��ার সেব�া� করেত সবাইেক একই �েপ হেত হেব। এই �েপর X =               
5+2+4+6+7 = 24 এবং সব�েমাট ��ার 24 2 = 576। সেব�া� ও সব�িন� স�াব� �েপর সাইজ 5। 


