
 

 

August Challenge 2019 
Problem Code: ZOMCAV 

 
 

 
Zombie and the Caves 

 
এক সািরেত N সংখ�ক �হা রেয়েছ, যারা 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত। �েত�ক �েযাজ� i এর                 
জন�, i-তম �হার িবিকরণ �মতা Ci। ��েত �েত�ক �হার িবিকরণ �লেভল 0 িছল। এরপের,              
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, �হা i এর িবিকরণ �মতার কারেণ �হা i−Ci,…, i+Ci inclusive               
(যিদ তারা িবদ�মান থােক) এর িবিকরণ �লেভল 1 �বেড় যায়, তাই এখন সকল �হা �তজি�য়। 
 
তেব �তজি�য়তাই একমা� সমস�া নয়। �সখােন N সংখ�ক জি� রেয়েছ যােদর �হলথ �লেভল             
H1, H2,…, HN। তুিম তােদরেক �হায় িনেয় �মের �ফলেত চাও এমনভােব যােত �েত�ক �হায়              
�ক একটা জি� থােক। একটা �হায় একটা জি� মারা যােব �ধু এবং �ধুমা� যিদ ঐ �হার                
িবিকরণ �লেভল জি�র �হলথ �লেভেলর সমান হয়। সকল জি� �মের �ফলা িক স�ব হেব? 
 
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�া  C1, C2, …, CN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  H1, H2, …, HN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব যা "YES" যিদ সকল জি�                 
মারা স�ব হয় অথবা  "NO" যিদ তা অস�ব হয় (quotes ছাড়া)। 
 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Ci, Hi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
5 
1 2 3 4 5 
5 4 3 4 5 
 
নমনুা আউটপুট : 
NO 
YES 
 
ব�াখ�া: 
দইু �ট� �কেসই �হা�েলার িবিকরণ �লেভল হেব (5, 5, 4, 4, 3)। উদাহরণ��প, �হা 1 এর                
িবিকরণ �মতা �হা 1 এবং 2 এর (�হা 0 �নই) িবিকরণ �লেভল 1 বািড়েয় �দয়, এবং �হা 4                  
এর িবিকরণ �মতা সব �হার িবিকরণ �লেভল 1 বািড়েয় �দয়। 


