
 

 

November Long Challenge 2018 
Problem Code: CHFTIRED 

 
 

 
Chef and Difficult Contests 

 
�েত�ক কে�ে� এরকম �চুর ক�ন সমস�া থােক �য�েলা �শফ সমাধান করেত পােরনা। তেব             
�স জােন �স একজন সফল �কাডার হেত পারেব �ধুমা� যিদ �স পির�ম কের। তার কােছ একটা                
সমস�া রেয়েছ ��িনং করার জন�।  
 
�তামােক দইুটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া a এবং b �দওয়া হেব। তুিম এই অপােরশন �যেকান             
সংখ�কবার (শনূ� সহ) করেত পারেব: 

● �যেকান  ধনা�ক ধনা�ক  পূণ�সংখ�া  d �বেছ নাও  
● এই দইুটা কােজর মেধ� �যেকান একটা কেরা: 

○ a �ত  d �যাগ কেরা,  b �ত  d-1 �যাগ কেরা  
○ a �ত  d-1 �যাগ কেরা,  b �ত  d �যাগ কেরা 

 
�শফ �তামার কােছ জানেত চায়  a = b করা স�ব িকনা। তােক সাহায� কেরা!  
 
ইনপুটইনপুট: 

● �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 এবং একমা� লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  a এবং  b �দয়া থােক। 
 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন একটা ি�ং "YES" ি�� কেরা যিদ a = b করা স�ব হয়                 
অথবা "NO" ি�� কেরা যিদ এটা অস�ব হয়।  
 
 



 

শত� াবিলশত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ a, b ≤ 109 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
1 
5 7 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
YES 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: �শেফর একটা উপায় হল: 

● d = 10 �বেছ �নওয়া, a �ত d − 1 = 9 �যাগ করা এবং b �ত d = 10 �যাগ করা; এই                       
অপােরশেনর পর  a = 14 এবং  b = 17 

● d = 10 �বেছ �নওয়া, a �ত d = 10 �যাগ করা এবং b �ত d − 1 = 9 �যাগ করা; এই                       
অপােরশেনর পর  a = 24 এবং  b = 26 

● d = 9 �বেছ �নওয়া, a �ত d = 9 �যাগ করা এবং b �ত d − 1 = 8 �যাগ করা; এই                       
অপােরশেনর পর  a = 33 এবং  b = 24 

● d = 9 �বেছ �নওয়া, a �ত d = 9 �যাগ করা এবং b �ত d − 1 = 8 �যাগ করা; এই                       
অপােরশেনর পর  a = b = 42 


