
 

PERIODIC: Chef and Periodic Sequence 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
এক� K-িপিরয়ড িবিশ� অসীম ধারা S-�ক (0-ইনেড�ড) এই সূ�� িদেয় �কাশ করা যায়: S i = (i % K) + 1। 
 
�শফ মা�র িনেচ �পাঁতা এক� N �দেঘ��র ধনা�ক পূণ� সংখ�ার ধারা A খুেঁজ �পেয়েছ। �স সে�হ করেছ �য এ� এক� 
িপিরয়িডক ধারার পাশাপািশ অবি�ত িকছু সংখ�া।  দভু� াগ�বশত, A এর িকছু িকছু সংখ�া অপঠনীয়। তুিম িক �শফেক 
এক� অসীম িপিরয়িডক ধারার স�াব� দীঘ�তম িপিরয়ড K এর মান বলেত পারেব, �যখােন ঐ অসীম ধারা�র 
পাশাপািশ অবি�ত িকছু সংখ�া িদেয়  A-�ক বানােনা যায়? A এর অপঠনীয়  সংখ�া�েলা তুিম �েয়াজনমত বসােত পােরা।  
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের। �ট�েকস�েলার 
বণ�ণা িনেচ �দওয়া হল।  

● �িত� �ট�েকেসর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া N �দওয়া থাকেব। 
● ি�তীয় লাইেন N-� ��স িদেয় অালাদা করা পূণ� সংখ�া A 1,A2,…,AN �দওয়া থাকেব।  অপঠনীয়  সংখ�া�েলােক 

-1 �ারা �কাশ করা হেব।  
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত �ট�েকেসর জন� এক� লাইন ি�� কেরা। 

● যিদ িপিরয়ড ই�ামত বড় করা যায়, তাহেল এই লাইেন “inf” ি�� করেত হেব। 
● যিদ �কােনা িপিরয়িডক ধারার পাশাপািশ অবি�ত িকছু সংখ�া িদেয় A-�ক বানােনা না যায়, তাহেল এই লাইেন 

“impossible” ি�� করেত হেব। 
● অন�ান� ��ে� এক� পূণ� সংখ�া ি�� করেত হেব যা স�াব� দীঘ�তম িপিরয়ডেক িনেদ�শ কের।  

 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 100  
● 2 ≤ N ≤ 105 

● সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10 6 অিত�ম করেব না। 
● �িত i-এর (1 ≤ i ≤ N) জন�, 1 ≤ A i ≤ 106 অথবা A i = −1 

 
 
সাবটা�সাবটা�: 
সাবটা�সাবটা� #1 (50 পেয়�পেয়�): 

● 2 ≤ N ≤ 1000 
●  সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10,000  অিত�ম করেব না। 

 
সাবটা�সাবটা� #2 (50 পেয়�পেয়�):  ইনপুেটর িলিমেট যা �দওয়া অােছ তা। 
 
 
 



 

উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
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উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
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