
 

 

April Cook-Off 2019 
Problem Code: DINCPATH 

 
 

 
Doubly Increasing Path 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং M এেজর আনিডেরে�ড �াফ �দওয়া               
হেব। �েত�ক �নােডর একটা মান রেয়েছ; �নাড i এর মানেক Ai �ারা �কাশ কির। �াফটা               
িস�ল নাও হেত পাের। 
 
একটা ডাবিল ইনি�িসং পাথ হল এমন একটা িডেরে�ড পাথ �য পােথ �নােডর মান এবং              
�নােডর মােনর পাথ�ক� �মবধ�মান হয়। অথ�াৎ, এটা একটা �নােডর ধারা p1, p2, p3,…, pk              
�যখােন k ≥ 1 (যা এই পােথর �দঘ��) যােত হয়        − A − A − A0 < Ap2 p1

< Ap3 p2
< … < Apk pk−1

 
এবং �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, �নাড  pi এবং  pi-1 একটা এজ �ারা কােনে�ড থােক। 
 
�তামােক এই �ােফর সবেচেয় দীঘ� ডাবিল ইনি�িসং পােথর �দঘ�� �বর করেত হেব। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �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 পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v থােক যা িনেদ�শ              

কের �নাড  u এবং  v একটা এজ �ারা কােনে�ড। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — একটা ডাবিল               
ইনি�িসং পােথর সেব�া� �দঘ��। 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 10 
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ M ≤ 105 

- 1 ≤ u, v ≤ N 
- |Ai| ≤ 1015 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: একটা �ছাট �নাড হেত বড় �নােড 2 �দেঘ��র �যেকান পাথ ডাবিল ইনি�িসং হেব। 2 এর                 
�বিশ  �দেঘ��র �কান  ডাবিল ইনি�িসং  পাথ �নই। 
�কস 2: 1→2→5 পাথ  ডাবিল ইনি�িসং। 


