
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: SUBPRNJL 

 
 

 
Yet Again a Subarray Problem 

 
"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." - Confucius 
 
�তামােক একটা এের A1, A2, …, AN এবং একটা পূণ�সংখ�া K �দওয়া হেব। �েত�ক সাবএের S =                 
[Al, Al+1, …, Ar] (1 ≤ l ≤ r ≤ N) এর জন�: 

● S �ক িনেজর সােথ m বার concatenate কের একটা এের B �তির কির, �যখােন m হল                
সব�িন� পূণ�সংখ�া যােত  m(r−l+1) ≥ K হয়। 

● এরপের, B �ক সট� কির এবং X = BK সং�ািয়ত কির, অথ�াৎ B এর K-তম �ছাট                
উপাদান। �খয়াল কেরা �য | B| ≥ K। 

● F হল  S এ  X যতবার আেছ তার পিরমাণ। 
● সাবএের  S �ক সু�র বলা হেব যিদ  S এ  F অ�ত একবার থােক। 

 
A এর সু�র সাবএেরর সংখ�া �বর কেরা। দইুটা সাবএের Al, Al+1, …, Ar এবং Ap, Ap+1, …, Aq                  
�ক িভ� বলা হেব যিদ  l ≠ p অথবা  r ≠ q হয়। 
 
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 - সু�র সাবএেরর               
সংখ�া। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 2,000 
- 1 ≤ K ≤ 109 

- 1 ≤ Ai ≤ 2000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 200 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 3 
1 2 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: A এর ছয়টা সাবএের রেয়েছ: [1], [2], [3], [1,2], [2,3], [1,2,3]। এেদর B এের�েলা                
হেব [1,1,1], [2,2,2], [3,3,3], [1,2,1,2], [2,3,2,3], [1,2,3]। 
 
এেদর মেধ� িতনটা সাবএের সু�র: [1], [1,2] এবং [1,2,3]। এই সাবএের�েলােত X এর মান              
যথা�েম 1, 2 এবং 3 (উদাহরণ��প, S = [1,2], B = [1,2,1,2] সট� করার পের [1,1,2,2] এবং                 
X = 2 হল তৃতীয় উপাদান)। তাহেল, �েত�কটা সাবএেরেত F = 1, এবং �েত�ক সাবএেরেত 1                
রেয়েছ। 


