
 

 

April Cook-Off 2019 
Problem Code: GUESSAGE 

 
 

 
Guess My Age 

 
N সংখ�ক মানেুষর একটা দল (1 �থেক N �ারা িচি�ত) দাবী কের বসল �শফ �ধু রা�াই ভােলা                 
পাের, িক� অন�িকছু নয়। �শফ তােদরেক ভুল �মাণ করেত চায়, তাই �স তােদর �দওয়া একটা               
চ�ােল� �হণ করল �যটােত �শফেক তােদর বয়স অনমুান করেত হেব। 
 
এই মানষু�েলা �শফেক সাহায� করেত M সংখ�ক তথ� �দয়। �েত�ক তথ�েক চারটা পূণ�সংখ�া t,              
u, v এবং  c �ারা �কাশ করা যায় যার অথ� হল: 

● যিদ  t = 1 হয়, তেব  u-তম মানষু  v-তম মানষু হেত অ�ত  c বছর �বিশ বয়সী 
● যিদ  t = 2 হয়, তেব  u-তম মানষু  v-তম মানষু হেত অ�ত  c বছর �বিশ বয়সী  নয় 

 
�শফ জােন সকল বয়স পূণ�সংখ�া (আ�য�জনকভােব, ধনা�ক পূণ�সংখ�া নাও হেত পাের) এবং            
মানষু 1 এর বয়স শনূ�। 
 
�শফ বয়স িনেয় িচ�া �� করার আেগ, �তামার কােছ জানেত চায় সকল N সংখ�ক মানেুষর               
বয়স uniquely িনণ�য় করা যােব িকনা। এটা স�ব িকনা এবং স�ব হেল N সংখ�ক মানেুষর               
বয়স�েলা কী তা খুেঁজ �বর কেরা। 
 
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। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন চারটা পূণ�সংখ�া t, u, v এবং c থােক যা               

একটা তথ� িনেদ�শ কের। 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�: 

● যিদ সব মানেুষর বয়স uniquely �বর করা অস�ব হয়, তেব এক লাইেন একটা ি�ং              
"NO" (quotes ছাড়া) ি�� করেত হেব। 

● অন�থায়, দইুটা লাইন ি�� করেত হেব।  
● �থম লাইেন একটা ি�ং " YES" (quotes ছাড়া) ি�� করেত হেব। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব যা যথা�েম           

মানষু 1, 2,...,  N এর বয়স িনেদ�শ করেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 2 ≤ N ≤ 1,000 
- 1 ≤ M ≤ 5,000 
- 1 ≤ t ≤2 
- u ≠ v 
- 1 ≤ c ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 50,000 পার করেব না 
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