
 

October Mega Cook-Off 2019 
Problem Code: HDDN 

 
 

 
Hidden Sequence 

 
একটা অজানা ধারা A1, A2,…, AN রেয়েছ যােত �ধুমা� 1 �থেক K (1 ও K সহ) পূণ�সংখ�া�েলা                 
রেয়েছ। আমরা M সংখ�ক ি�পেলট (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2),…, (XM, YM, ZM) খুেঁজ �পেয়িছ।                
একটা �বশ িনভ� রেযাগ� সূ� আমােদর জািনেয়েছ �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, ধারা A �ত              
পূণ�সংখ�া Xi এর Yi-তম উপি�িত (occurrence) হল , অথ�াৎ = Xi এবং এমন Yi−1       AZ i

  AZ i
     

সংখ�ক ইনেড�  j < Zi আেছ যােত  Aj = Xi হয়। 
 
এই তেথ�র সােথ সাম�স�পূণ� �যেকান ধারা A খুেঁজ �বর কেরা অথবা িনধ�ারণ কেরা �য এমন               
�কান ধারার অি�� �নই। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, K এবং M           
�দওয়া থােক। 

● এরপেরর M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Xi, Yi এবং  Zi থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�: 

● যিদ �কান সমাধােনর অি�� না থােক, তেব এক লাইেন একটা ি�ং "No" ি�� করেত              
হেব। 

● অন�থায়, দইুটা লাইন ি�� করেত হেব। 
● এেদর মেধ� �থম লাইেন একটা ি�ং " Yes" থাকেব। 



● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2,…, AN থাকেব। 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5⋅105  
- 1 ≤ N, K, M ≤ 5⋅105 

- 1 ≤ Xi ≤ K �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Yi, Zi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব ি�পেলট এেক অপর হেত িভ� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  K এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 
3 3 2 
1 1 2 
2 2 3 
3 1 1 
1 1 1 
3 1 1 
1 1 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
Yes 
2 1 2  
Yes 
1 1 1  
No 


