
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: CHONQ 

 
 

 
Cheating on Queue 

 
�শফ �দাকােন িগেয় একটা ল�া সাির �দখেত পায়। সািরেত N সংখ�ক মানষু রেয়েছ (সািরর ��               
হেত �শেষর িদেক 1 �থেক N �ারা িচি�ত); এে�ে� �দখা যায় �েত�ক মানেুষর একটা িনিদ��               
রােগর �লেভল থােক।  i-তম মানেুষর রােগর �লেভলেক  ai �ারা �কাশ কির।  
 
�শফ তার �কনাকাটা যত �ত স�ব �শষ করেত চায়, তাই �স সািরর �পছেন িগেয় না দাঁিড়েয়                
লাফ িদেয় ঢুেক �যেত চায়। তেব, �স সািরেত দাঁড়ােনা মানষু�েলােক খুব �বিশ রাগােত পারেব              
না, �যেহতু এটা তার জন� খারাপ িকছু বেয় আনেত পাের! �শফ সািরেত p-তম ব�ি�র �ক               
সামেন িগেয় দাঁড়ােব যিদ এই expression 
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একটা �দ� পূণ�সংখ�া K �ক ছািড়েয় না যায়। এখােন ⌊x⌋ �ারা ��ার ফাংশন বঝুায় - এমন                
সেব�া� পূণ�সংখ�া যা  x �ক ছািড়েয় যায়না। 
 
�শফ যখন সািরেত �যাগ �দয়, সািরেত তার অব�ান হেব তার �ক িপছেনর ব�ি�র সংখ�াটা,              
অথবা N+1 যিদ �স সািরর �শেষ িগেয় দাঁড়ায়। �তামােক �বর করেত হেব সািরেত �শফ সব�িন�               
কত অব�ােন �যাগ িদেত পারেব। 
 
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 দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  a1, a2, …, aN থােক। 

 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব - সািরেত �শফ সব�িন�                
কত অব�ােন �যাগ িদেত পারেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ K ≤ 109 

- 1 ≤ ai ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (85 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
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