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No Change Required 

 
�শফ �য �দেশ বাস কের �স �দেশ N ধরেনর ম�ুা ব�বহার করা হয়। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,                  
i-তম ধরেনর ম�ুার মলূ�  Di �স�। 
 
যখন চালেকর কাছ �থেক �কনা হয় একটা বাস �েকেটর মলূ� P �স� এবং তা �ধুমা� ম�ুা                
িদেয় পিরেশাধ করা যােব। তাছাড়া, সময় বাঁচােত বাস চালক কখেনাই তােক �দওয়া অিতির�             
�স� �ফরত িদেব না।  
 

�শফ এখন জানেত চায় �কান ব�ি� এমন পিরি�িতেত পড়েত পাের িক না �যখােন তার একটা               

�েকট �কনার জন� যেথ� ম�ুা থাকেব, িক� �স তার জন� অিতির� খরচ করেত বাধ� হেব (P                

�সে�র �বিশ পিরেশাধ করেব)। অন�থায় ঐ ব�ি�র কােছ �য ধরেনর ম�ুাই থা�ক না �কন যিদ               

তার একটা �েকট �কনা স�ব হয় তেব �স সবসময় �ক  P �স� পিরেশাধ করেত পারেব। 

 

যিদ অিতির� পিরেশাধ করেত হেত পাের, তেব এরকম �কান উদাহরণ খুেঁজ �বর কেরা ―              

ম�ুার একটা মাি�েসট �যন তােদর �মাট মলূ� P �সে�র �বিশ, িক� যিদ এই মাি�েসট হেত               

�কান ম�ুা বাদ �দওয়া হয়, তেব বািক ম�ুা�েলার �মাট মলূ�  P �সে�র কম 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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং P �দওয়া           

থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  D1, D2, …, DN থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�: 

● যিদ কােরা অিতির� পিরেশাধ করেত বাধ� হওয়া অস�ব হয়, তেব এক লাইেন ি�ং             
"NO" (quotes ছাড়া) ি�� করেত হেব। 

● অন�থায়, এক লাইেন ি�ং "YES", এরপের একটা ��স এবং N সংখ�ক           
��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  C1, C2,…, CN ি�� করেত হেব �যন: 

○ 0 ≤ Ci ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

○ ⋅DP < S = ∑
N

i=1
C i i  

○ �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, যিদ  Ci > 0 হয়, তেব  S−Di < P হেত হেব 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 104  
- 1 ≤ N ≤ 103 

- 1 ≤ P ≤ 109 

- 1 ≤ D1 < D2 < ⋯ < DN ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (8 পেয়�) :  
- T ≤ 50 
- N ≤ 5 
- P ≤ 20 
- Di ≤ 20 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

- সাবটা� #2 (24 পেয়�) : 
- P ≤ 103 

- Di ≤ 103 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 4 পার করেব না 

- সাবটা� #3 (68 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
3 
2 10 
1 5 
2 4 
1 5 
3 25 
3 5 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
NO 
YES 0 1 
YES 2 0 2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �কান ব�ি�র যতটা 5-�স� ম�ুা এবং যতটা 10-�স� ম�ুা থা�ক না �কন, যিদ তােদর                
�মাট মলূ� অ�ত 10 �স� হয়, তেব �স সবসময় �ক 10 �স� পিরেশাধ করেত পারেব। 
 
�কস 2: যিদ কােরা কােছ �ধু একটা 5-�স� ম�ুা থােক, তেব �স �ক 4 �স� পিরেশাধ করেত                 
পারেব না এবং তার একমা� ম�ুা িদেয় অিতির� পিরেশাধ করেত �স বাধ� হেব। 
 
�কস 3: যিদ কােরা কােছ দইুটা 3-�স� ম�ুা, দইুটা 10-�স� ম�ুা এবং �কান 5-�স� ম�ুা না                
থােক, তেব 25 �স� পিরেশাধ করার একমা� উপায় হেব সকল ম�ুা িদেয় �দওয়া। তােদর �মাট               
মলূ� 26 �স�, তাই �স 1 �স� অিতির� পিরেশাধ করেত বাধ� হেব। 


