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�শফ একটা নতুন �ফান �য় করেত চায়, িক� �স �বিশ খরচ করেত চায় না। �স তার �বেছ                 
�নওয়া মেডেলর মলূ� �িতিদন �চক কের এবং মলূ� কমার জন� অেপ�া কের। �স N িদেনর (1                
�থেক N ন�র �ারা িচি�ত) মলূ� �চক কেরেছ; �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম িদেনর মলূ�                
িছল  Pi ডলার। 
 
�েত�ক িদেন, �শফ �ফােনর মলূ� ভােলা িবেবচনা করেব যিদ এটা �স গত পাঁচ িদেন যত�েলা               
মলূ� �চক কেরেছ সব�েলার �চেয় কম হয়। যিদ গত পাঁচ িদেনর �কান িদেনর মলূ� জানা না                
থােক (কারণ তখেনা �শফ মলূ� �চক করা �� কেরিন), তেব �শফ �সই গত িদন উেপ�া কের                
― আমরা বলেত পাির �স ঐ িদেনর মলূ� অসীম িহেসেব িবেবচনা কের। 
 
এখন �শফ জানেত চায় ― �স কতিদেনর মলূ� ভােলা িহেসেব িবেবচনা কেরিছল? এই িদেনর              
সংখ�া 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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যত�েলা িদেনর               
মলূ� ভােলা । 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 7 ≤ N ≤ 100 
- 350 ≤ Pi ≤ 750 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  N = 7 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
7 
375 750 723 662 647 656 619 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ িদন 1 এর মলূ� ভােলা িবেবচনা কের, কারণ �স গত িদন�েলােত �কান মলূ� �চক                 
কেরিন। িদন 2, 3, 4, 5, 6 এর মলূ� ভােলা িবেবচনা করা হয় না কারণ তারা িদন 1 এর মেূল�র                    
�চেয় �বিশ। সব�েশেষ, িদন 7 এর মলূ� ভােলা িবেবচনা করা হয় কারণ এটা িদন 2, 3, 4, 5, 6 এর                    
মেূল�র �চেয় কম। 


