
 

 

November Cook-Off 2019 
Problem Code: DIET 

 
 

 
Chef Diet 

 
�শফ িস�া� িনল �স সামেনর N িদন(1 �থেক N পয�� না�ািরং করা) ডােয়ট ��ােন যােব। এই                
ডােয়ট ��ােনর অংশ হল �িতিদন K �াম কের ��া�ন খাওয়া। �েত�ক স�ক i এর জন� �শফ                
চায় �িতিদন সকােল Ai �াম পিরমাণ ��া�ন িকনেত এবং k �াম ��া�ন রােতর খাবার িহেসেব               
�খেত। এবং যিদ �কান ��া�ন �বেঁচ যায়, �স �সটা জমা কের রাখেত পাের এবং পেরর �যেকান                
রােতর খাবার িহেসেব �খেত পাের। �াথিমকভােব �শফ 0 �াম ��া�ন জিমেয় �রেখেছ। 
 
এটা িনণ�য় কর �য �শফ তার এই ডােয়ট ��ােনর িদেন �েত�কিদন যেথ� ��া�ন পােব িকনা।               
যিদ যেথ� না থােক তেব �বর কর �থম �কানিদন �স  k �াম ��া�ন �খেত পারেবনা। 
 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকইস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকইস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইু� পূণ�সংখ�া  N ও  k �দওয়া থােক। 
● পেরর N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব , িসগেনচাের ভুেলর               
সংখ�া। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 200  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- 1 ≤ K ≤ 106 



 

- 1 ≤ Ai ≤ 106 �েত�ক স�ক  i এর জন� 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
4 5 
7 3 6 5 
3 4 
3 10 10 
3 4 
8 1 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
YES 
NO 1 
NO 3 
 
ব�াখ�া: 
�ট� �কইস 1: �থম িদন, �শফ 7 �াম ��া�ন �কেন। 5 �াম �খেয় �ফেল, 2 �রেখ �দয় জমা                  
কের। ি�তীয় িদন, 3 �স �াম �কেন, �তা তার �মাট আেছ 5 �াম �যটা �সিদেনর রােতর খাবােরর                 
জন� যেথ�। তৃতীয় িদন �স �কেন 6 �াম, খায় 5 �াম, জমা কের 1 �াম, �তা তার �মাট আেছ 6                    
�াম �সিদেনর রােতর খাবােরর জন� যেথ�। �তা �শষেমষ তার 4 িদেনর রােতর খাবােরর জন�              
যেথ� পিরমাণ ��া�ন িছল।  
 
�ট� �কইস 2: �শেফর �থমিদন রােতর খাবাের 4 �াম ��া�ন খাওয়া দরকার, িক� তার আেছ               
মা� 3 �াম, তাই �স �থম রােতই তার ডােয়ট ��ান অনসুরণ করেত পারেব না যেথ� ��া�ন না                 
থাকায়। 


