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Distribute Apples 

 
গতিদন �শফ �লাের K সংখ�ক খািল বা� খুেঁজ �পেয়েছ এবং �স এ�েলা আেপল িদেয় পূণ� করার                
িস�া� িনেয়েছ। �স N সংখ�ক আেপল অড� ার কেরেছ, �যখােন N হল K এর �িণতক। এখন �স                
এমন কাউেক িনেয়াগ িদেত চায় �য �পশাদািরে�র সােথ বা��েলােত আেপল িবতরণ করেব। 
 
বা� পূণ� করার চাকরীেত �ধু দইুজন �াথ� সব ই�ারিভউ পার কেরেছ। এক িমিনেট �েত�ক              
�াথ� K সংখ�ক আেপল বাে� রাখেত পাের, তেব তারা এটা িভ�ভােব কের: �থম �াথ� �েত�ক               
বাে� �ক একটা আেপল রােখ, অন�িদেক ি�তীয় �াথ� সব�িন� সংখ�ক আেপেলর একটা            
random বা� �বেছ �নয় এবং তােত  K সংখ�ক আেপল রােখ। 
 
�শফ জানেত চায় �স �কান �াথ�েক িনেয়াগ িদেব তার উপের আেপেলর সব�েশষ িবন�াস িনভ� র              
কের িকনা। তুিম িক এই �ে�র উ�র িদেত পারেব? 
 
�নাট: বা��েলা একটা অপরটা হেত িভ� (�লেবল িদেয় িচি�ত করা), অন�িদেক আেপল�েলা            
সব একই রকেমর। তাই দইুটা িবন�াস িভ� হেব যিদ একটা বা� থােক যােত �থম �াথ� কাজ                
�শষ করার পের আেপেলর সংখ�া আর ি�তীয় �াথ� কাজ �শষ করার পের আেপেলর সংখ�া হেত               
িভ� হয়। 
 
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 এবং একমা� লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং           
K �দওয়া থােক। 

আউটপুট: 



 

�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব যা হেব "YES" যিদ                
আেপল�েলার সব�েশষ িবন�াস িভ� হেত পাের অথবা "NO" যিদ তারা একই হয় (quotes             
ছাড়া)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 250  
- 1 ≤ N, K ≤ 1018 

- K �ারা  N িনঃেশেষ িবভাজ� হয় 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : 1 ≤  N, K ≤ 105 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
5 1 
4 2 
10 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
NO 
NO 
YES 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: যােকই িনেয়াগ �দওয়া �হাক না �কন একমা� বাে� সব আেপল থাকেব। 
�কস 2: �েত�ক বাে� �শেষ দইুটা আেপল থাকেব। 
�কস 3: যিদ আমরা �থম �াথ�েক িনেয়াগ িদই, �েত�ক বাে� একটা আেপল থাকেব, িক� যিদ               
আমরা ি�তীয়জনেক িনেয়াগ িদই, তেব একটা বাে� 10 টা আেপল থাকেব এবং বািক�েলােত             
একটাও থাকেব না। 
 


