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Break 

 
আজেক �শফেক অেনক খাবার রা�া করেত হেব। এেদর মেধ� দইুটা রা�া করার মাঝখােন �স              
একটু িব�াম �নয়ার এবং তার ব�ুর সােথ একটা কাড�  �গম �খলার িস�া� িনল। 
 
�খলাটা কাড� িনেয় �খলা হয় �য�েলার গােয় পূণ�সাংিখ�ক র �াংক �লখা থােক। একই র �াংেকর             
একািধক কাড� থাকেত পাের। �েত�ক �খলার ��েত, �শফ N সংখ�ক কাড� পায় �য�েলার             
র �াংক  a1, a2,…, aN এবং তার ব�ু  N সংখ�ক কাড�  পায় �য�েলার র �াংক  b1, b2,…, bN। 
 
�খলাটায় �খেলায়ােড়রা পালা�েম চাল �দয় এবং �েত�ক চােল একজন �খেলায়াড় হেব           
আ�মণকারী এবং অন�জন হেব র�ক । �থম চােল, �শফ হেব আ�মণকারী। পরবত� �েত�ক            
চােল তােদর ভূিমকা পূেব�র চােলর ফলাফেলর উপের িনভ� র করেব। 
 
�েত�ক চােল আ�মণকারী তার একটা কাড� �বেছ �নয় এবং �টিবেলর উপের রােখ। র�কেক             
এই চালটায় আ�সমপ�ণ করেত হেব অথবা এই কাড� টােক জয় করেত তার িনেজর একটা কাড�              
�বেছ িনেত হেব �যটার র �াংক উপের এবং �সটা �টিবেল রাখেত হেব। এরপের, আ�মণকারীেক             
এই চােল আ�সমপ�ণ করেত হেব অথবা তার িনেজর আেরকটা কাড� �বেছ িনেত হেব �যটার              
র �াংক �টিবেলর উপের রাখা �যেকান কােড� র র �াংেকর সমান। এরপের র�কেক আ�সমপ�ণ           
করেত হেব অথবা এই কাড� টােক জয় করেত হেব। এভােব চলেত থাকেব যত�ণ না একজন              
�খেলায়াড় আ�সমপ�ণ কের। যিদ এরপেরও উভয় �খেলায়ােড়র কােছ কাড� থােক, তেব �গমটা            
পরবত� চােল িনেচর িনয়েম আগায়: 

● যিদ আ�মণকারী আ�সমপ�ণ কের থােক, তেব �টিবেলর উপের রাখা সকল কাড� �ফেল            
�দয়া হয়। পরবত� চােল, �খেলায়াড়েদর ভূিমকা অদলবদল হেয় যায়: আ�মণকারী হেয়           
যায় র�ক এবং র�ক হেয় যায় আ�মণকারী। 



 

● যিদ র�ক আ�সমপ�ণ কের থােক, তেব �স �টিবেলর উপের রাখা সকল কাড� িনেব,             
�য�েলা �স পরবত� চাল�েলােত অন�ান� �যসব কাড� �টিবেলর উপের রােখ নাই           
�স�েলার মতই ব�বহার করেত পারেব। পরবত� চােল, তােদর ভূিমকা অপিরবিত� ত          
থােক। 

 
�খলাটা �শষ হয় যখন অ�ত একজন �খেলায়ােড়র কােছ �কান চােলর ��েত �কান কাড� না              
থােক। যিদ আ�মণকারী �শষ চােল আ�সমপ�ণ কের থােক এবং উভয় �খেলায়ােড়র কােছ �কান             
কাড� না থােক, তেব এটা � িহেসেব িবেবিচত হয়। অন�থায়, �য �খেলায়ােড়র কাড� �শষ হেয়               
িগেয়েছ �স িজতেব। 
 
�শফ এবং তার ব�ু চায় �খলাটা একটা � িহেসেব �শষ করেত। তারা এটা করেত পারেব িকনা                
িনধ�ারণ কেরা। 
 
�খয়াল কেরা �য দইুটা সাবটা� রেয়েছ এবং এ�েলােত �তামার উে�শ� হেব িভ�: �থম             
সাবটাে�, �শেফর কােছ �বিশ সময় �নই, তাই তার উে�শ� হেব এক চােল � এেন �দওয়া।               
অন�িদেক ি�তীয় সাবটাে�, �যেকান সংখ�ক চােল � �পেল তা যেথ� হেব। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া T এবং S �দওয়া থােক যা            
�ট�েকস সংখ�া এবং সাবটা� ি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�া  a1, a2, …, aN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  b1, b2, …, bN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন ি�ং "YES" ি�� করেত হেব যিদ �দ� উে�শ� অজ� ন করা               
স�ব হয় অন�থায় তা হেব " NO" (quotes ছাড়া)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- S ∈ {1, 2} 
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ ai, bi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 



 

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

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : 
- S = 1 
- উে�শ� হেব �খলাটা এক চােল � করা 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) : 
- S = 2 
- উে�শ� হেব �খলাটা �যেকান সংখ�ক চােল � করা 
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ব�াখ�া: 
দইুটা নমনুার একমা� পাথ�ক� হল �থমটায়  S = 1, অন�িদেক ি�তীয়টােত  S = 2। 
 
�কস 1: এক চােল � করা স�ব হেব যিদ �শফ ��েত র �াংক 1 এর একটা কাড� �বেছ, তার ব�ু                   
র �াংক 2 এর একটা কাড� িদেয় এটা জয় কের, এরপের �শফ র �াংক 2 এর একটা কাড� �বেছ �নয়,                  
তার ব�ু এটােক র �াংক 3 এর একটা কাড� িদেয় জয় কের, এবং সবেশেষ �শফ তার �শষ কাড�                 
�খেল �যটার র �াংক 1 আর তার ব�ু এটােক তার �শষ কাড� িদেয় জয় কের �যটার র �াংক 3।                 
এরপের সকল কাড�  �ফেল �দওয়া হয়। 
 
�কস 2: � �পেত অ�ত দইুটা চাল দরকার হেব। �থম চােল, �শফ র �াংক 1 এর একটা কাড� �বেছ                  
িনেব, তার ব�ু এটােক র �াংক 3 এর একটা কাড� িদেয় জয় করেব, এরপের �শফ র �াংক 3 এর                 



 

একটা কাড� �বেছ িনেব, তার ব�ু এটােক র �াংক 5 এর একটা কাড� িদেয় জয় করেব। এরপের,                
�শফ আ�সমপ�ণ করেব এবং এই কাড� �েলা �ফেল �দওয়া হেব। পরবত� চােল, �শেফর ব�ু হেব              
আ�মণকারী, �স তার �শষ কাড� �বেছ িনেব �যটার র �াংক 2 এবং �শফ এটােক তার �শষ কাড�                
িদেয় জয় করেত পারেব �যটার র �াংক 4। 
 
�কস 3: �খলাটা পাঁচ চােল � হেত পাের এভােব: 

● �শফ র �াংক 5 এর একটা কাড� �বেছ িনেব এবং তার ব�ু আ�সমপ�ণ কের এটা িনেয়               
িনেব। 

● �শফ র �াংক 4 এর একটা কাড� �বেছ িনেব এবং তার ব�ু র �াংক 5 এর একটা কাড� িনেয়                 
এটা জয় করেব। এরপের �শফ  আ�সমপ�ণ করেল উভয় কাড�  �ফেল �দওয়া হয়। 

● �শেফর ব�ু র �াংক 1 এর একটা কাড�  �বেছ �নয়, �শফ এটা িনেয় �নয়। 
● �শেফর ব�ু র �াংক 2 এর একটা কাড� �বেছ �নয়, �শেফর ব�ু এটােক একটা র �াংক 6 এর                

কাড�  িদেয় জয় কের। 
● �শফ র �াংক 1 এর একটা কাড� �বেছ �নয় এবং তার ব�ু এটােক র �াংক 3 এর একটা কাড�                 

িদেয় জয় কের। 
 
�কস 4: �কানভােব � পাওয়া অস�ব। 


