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Problem Code : ATM2 

 
ATM Machine 

 
এক ATM �মিশেনর িভতের সব�েমাট K অথ� রেয়েছ। N সংখ�ক মানষু (1 �থেক N �ারা িচি�ত                
করা) অথ� উে�ালন করেত চায়,  i-তম মানষু  Ai অথ� উে�ালন করেত চায়।  
 
মানষু�েলা তােদর আইিড অনসুাের আগােব এবং �মিশন �থেক অথ� উে�ালেনর �চ�া করেব।            
�কউ অথ� উে�ালন করেত চাইেল যিদ �মিশেনর কােছ �েয়াজনীয় অথ� থােক তেব তােক ঐ              
পিরমাণ অথ� িদেয় িদেব। অন�থায় তােক িকছুই িদেবনা, �সে�ে� মানষুটা আর িকছু না কের              
সরাসির বাসায় িফের যােব।  
 
�েত�ক মানেুষর জন� �তামােক বলেত হেব �স �েয়াজনীয় অথ� পােব িকনা।  
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপের T              
সংখ�ক �ট�েকেসর িববরণ রেয়েছ।  

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N, K থােক।  
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং ি�� করেত হেব। i-তম ক�াের�ার 1               
হেব যিদ  i-তম মানষু সফলভােব অথ� উে�ালন করেত পাের অথবা 0 হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- 1 ≤ N ≤ 100 

- 1 ≤ Ai ≤ 1,000,000 
- 1 ≤ K ≤ 1,000,000 

 
 



 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 10 
3 5 3 2 1 
4 6 
10 8 6 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
11010 
0010 
 
 ব�াখ�া: 
�থম �কস: ATM �মিশেনর ��েত 10 পিরমাণ অথ� িছল, �থম মানষু আেস এবং 3 অথ�               
উে�ালন কের, �মিশেন 7 অবিশ� থােক। ি�তীয় মানষু এেস 5 অথ� উে�ালন কের, �মিশেন 2               
অবিশ� থােক। তৃতীয়জন 3 অথ� উে�ালন করেত চায় িক� �মিশেন মা� 2 অথ� থাকায় তােক               
�কান অথ� িদেবনা এবং �স বাসায় িফের যােব। চতুথ� মানষু এেস 2 অথ� উে�ালন কের, ফেল                
�মিশেন আর অবিশ� থােক না, তাই �শেষর �লাক� িকছু পােবনা।  
 
ি�তীয় �কস: ATM �মিশেনর ��েত 6 পিরমাণ অথ� িছল। �মিশন �থম এবং ি�তীয়জনেক             
�েয়াজনীয় অথ� িদেত পােরনা। যখন তৃতীয়জন আেস তখন �মিশন তােক 6 অথ� িদেয় �দয়, তাই               
�শেষরজন তার অথ� পােবনা।  
 
 


