
 

CARDMGK: Chef and Card Trick 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
�শফ স�িত কােড� র এক� �ডক ব�বহার কের যাদ ু�কৗশল িশখেছ। এই �ডক এর �িত� কােড� র উপর এক� পূণ� সংখ�া 
�লখা আেছ। এখন �স িশখেছ কীভােব সব�ািধক এক� শাফল মভু ব�বহার কের �ডকটােক উপর �থেক নীেচ অ-অধ:�ম 
(নন-িডি�িসং) অনসুাের সাজােনা যায়। 
 
এক� শাফল মভু মােন �ডেকর উপর �থেক �যেকােনা সংখ�ক কাড�  তুেল িনেয় তােদরেক �ডেকর িনেচ একই �েম রাখা।  
 
উদাহরণ��প, যিদ আমােদর কােছ এমন একটা �ডক থােক �যখােন কাড� �েলার উপর �লখা সংখ�া�েলা হল 
(5,7,3,3,8,2), তাহেল আমরা উপেরর িতন� কাড�  (5,7,3) িনেত পাির এবং তােদরেক িনেচ রাখেত পাির; ফলাফল হল 
(3,8,2,5,7,3)। 
 
তুিম �শফেক বঝুােনার �চ�া করেছা �য, কখেনা কখেনা সব�ািধক এক শাফল মেুভর মাধ�েম �ডক�েক অ-অধ:�ম 
(নন-িডি�িসং) অনসুাের সাজােনা স�ব নয়। এজন� �তামােক এমন এক� ��া�াম িলখেত হেব যা িনধ�ারণ কের 
�ডক�েক সাজােনা স�ব নািক অস�ব। 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের। �ট�েকস�েলার 
বণ�ণা িনেচ �দওয়া হল।  

● �িত� �ট�েকেসর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া N �দওয়া থাকেব। 
● ি�তীয় লাইেন N-� ��স িদেয় অালাদা করা পূণ� সংখ�া A 1,A2,…,AN �দওয়া থাকেব যারা �ডেকর কাড� �েলােক 

উপর �থেক িনচ, এই �মানসুাের �কাশ কের।  
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন “YES” ি�� কেরা যিদ �ডক�েক সাজােনা স�ব হয়, অন�থায় “NO” ি�� কেরা।  
 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 100  
● 2 ≤ N ≤ 105 

● সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10 6 অিত�ম করেব না। 
● 1 ≤ Ai ≤ 109, �েত�ক i এর জন� (1 ≤ i ≤ N) 

 
 
সাবটা�সাবটা�: 
সাবটা�সাবটা� #1 (50 পেয়�পেয়�):  

● 2 ≤ N ≤ 1000 
● সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10,000  অিত�ম করেব না। 

 
সাবটা�সাবটা� #2 (50 পেয়�পেয়�):  ইনপুেটর িলিমেট যা �দওয়া অােছ তা। 



 

 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
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উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
NO 
YES 
 


