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Travelling Saleschef 

 
�শফ একজন �ােভিলং �সলসম�ােনর মত কাজ কের - �স সবসময় তার সু�াদু খাবার িবি�              
করার জন� নতুন শহর�িলেত �মণ কের। 
 
আজ, �শফ N � শহের (1 �থেক N পয��) যাওয়ার পিরক�না করেছ। �েত�ক� শহর �থেক               
অন�ান� শহর�েলােত যাওয়ার সরাসির রা�া আেছ। �িত� শহেরর এক� িনিদ�� তাপমা�া           
আেছ, i তম শহেরর তাপমা�া Ci িদেয় �কাশ করা হয়। �শেফর এক� তাপমা�া সহনশীলতা D               
রেয়েছ �যন: �িত দইু� শহর a এবং b এর জন� , �স a শহর �থেক সরাসির b শহের �যেত পাের,                    
যিদ | Ca−Cb| ≤ D হয় অন�থায় �স তাপমা�া হঠাৎ পিরবত� ন এর কারেন অসু� হেয় যায়। 
 
�শফ 1 ন�র শহর �থেক যা�া �� কের। �স িক এমনভােব সব শহর �মণ করেত পাের �যন                 
�িত� শহর  �ক একবার  িভিজট করা হয়? 
 
�নাট: 

● �শফ এক� শহেরর মধ� িদেয় ঐ শহরেক িভিজট না কের �যেত পাের না। 
● 1 ন�র শহর ��েত িভিজট করা হয়। 
● �শফ �শেষ �যই শহের িভিজট কের ঐ শহের 1 ন�র শহর �থেক সরাসির �যেত পারেব               

এমন না হেলও চলেব। 
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া  N D �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া  C1, C2, …, CN থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং “YES”(quotes ছাড়া) ি�� িদেত হেব যিদ              
�শফ সব�েলা শহর িভিজট করেত পাের অথবা “NO”(quotes ছাড়া) ি�� িদেত হেব যিদ �শফ              
সব�েলা শহর িভিজট করেত না পাের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 2 ≤ N ≤ 105 

- 0 ≤ D ≤ 109 

- 0 ≤  Ci ≤ 109  �েত�ক স�ক  i এর জন� 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- N ≤ 1,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না  

- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 3 
3 2 1 4 5 
5 4 
10 1 3 2 9 
 
নমনুা আউটপুট : 
YES 
NO 


