
SPREAD2: Spread the Word 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
��াকডাউন ২০১৯ অাসেছ! মানষুজন এর ব�াপাের বলাবিল �� কেরেছ এবং অন�েদরেক এই �িতেযািগতার ব�াপাের 
জানাে�।  
 
N জন মানষু অােছ (1 �থেক N পয�� �িত� সংখ�া একজন মানষুেক িনেদ�শ কের)। ��েত �কবলমা� 1-তম ব�ি� 
��াকডাউেনর ব�াপাের জােন। যারা ��াকডাউেনর ব�াপাের এরই মেধ� জােন তারা �িতিদন অন� মানষুেদর এর ব�াপাের 
বেল। i-তম ব�ি� �িতিদন সেব�া� A i জনেক ��াকডাউেনর ব�াপাের জানােত পাের। যারা ��াকডাউেনর ব�াপাের জােন 
না, তােদর ইনেডে�র ঊধ��ম অনযুায়ী তােদর মেধ� মানষু তথ� ছড়ােত থােক। তুিম ধের িনেত পােরা �য দ’ুজন কখেনাই 
একই মহূুেত�  একই জনেক ��াকডাউেনর ব�াপাের জানােনার �চ�া করেব না। �কােনা ব�ি� িনেজ �যিদন ��াকডাউেনর 
ব�াপাের অবগত হয়, তার পরিদন �থেক অন�েদর জানােনা �� করেত পাের (1-তম ব�ি� �থম িদন �থেকই জানােনা 
�� করেত পাের)। সব মানেুষর ��াকডাউেনর ব�াপাের জানেত কতিদন সময় লাগেব? 
 
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।    

 
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত� �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন কতিদন সময় লাগেব �স সংখ�াটা ি�� করেত হেব। 
 
 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 1,000  
● 2 ≤ N  ≤ 105 

● সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10 6 এর �চেয় �বিশ হেব না। 
● 0 ≤ Ai ≤ N  
● 1 ≤ A1 

 

 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
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উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
2 
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ব�াখ�াব�াখ�া: 
 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 1:  �থম িদেন 1-তম ব�ি�, 2-তম এবং 3-তম ব�ি�েক ��াকডাউেনর ব�াপাের জানায়। ি�তীয় িদেন, 
�থম িতনজন ��াকডাউেনর ব�াপাের জােন। তারা একই িদেন 2 + 1 + 1 = 4 জন মানষুেক জানােত পাের। তার মােন, 
ি�তীয় িদেন �শষ চারজন ��াকডাউেনর ব�াপাের জানেত পাের। অথ�াৎ �মাট িদেনর সংখ�া 2। 
 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 2:  1-তম ব�ি� �িতিদন সেব�া� 5 জনেক জানােত পাের। �থম িদেনই �স বািক সবাইেক ��াকডাউেনর 
ব�াপাের জািনেয় �দয়। তাই �মাট িদেনর সংখ�া 1। 


