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October Long Challenge-এ �শফ CNNCT2 সমস�া �সট কেরিছল। এটার এিডেটািরয়াল,          
�যটা �তামােক এই সমস�ায় সাহায� করেত পাের (নাও করেত পাের),  এখােন  পাওয়া যােব। 
 
এই সমস�া �তির করার সময়, �শফ এটার জন� শি�শালী �ট� �কস �জনােরট করেত িগেয়              
অেনক কে� পেড়। �শেষ িগেয় �স িস�াে� �পৗঁছােলা �য, সমস�া �থেকও �ট� �জনােরশন অেনক              
�বিশ ক�ন। এখন, দইু মাস পের, �শফ �ট� �জনােরশন �েসসেক একটা সমস�ায় পিরণত             
করার িস�া� িনেয়েছ এবং এটাই �সই সমস�া। 
 
�শফ চারটা িভ� িভ� randomised সমাধান �তির কেরেছ �য�েলা heuristics ব�বহার কের।            
তােদর �েত�েক িকছু �ট� �কেস ব�থ� হেব বেল জানা আেছ, তেব �তামার উে�শ� হেব একটা               
�ট� �কস �তির করা যােত চারটা সমাধােনর সবকয়টাই এেত ব�থ� হয়। �চকােরর �সাস�             
�কােডর (িনেচ �দেখা) সােথ চার heuristics এর implementation, তার সােথ স�ক সমাধােনর            
implementation-ও �দওয়া আেছ। এছাড়াও �সাস� �কােড heuristics এর বণ�না কেম� আকাের           
�দওয়া আেছ। 
 
�চকার: 
�চকােরর একটা C++ implementation এখােন �দওয়া আেছ। সাভ� াের �তামার সাবিমশন �চক           
করেত �য �চকার ব�ব�ত হেব তার সােথ এটার �বিশরভাগই িমল আেছ। একমা� পাথ�ক� হেব              
ইনপুট, আউটপুট এবং random generator এর জন� ব�ব�ত seed এ। �চকার ক�াইল এবং             
ব�বহার করার জন� িনেদ�শনা �পেত �সাস� �কােডর উপেরর কেম� পেড় �দেখা। 
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ইনপুট: 
এই সমস�ায় �কান ইনপুট �নই (ইনপুট খািল)। 
 
আউটপুট: 
�তামার সমাধােনর আউটপুট হেব CNNCT2 সমস�ার জন� একটা স�ক �ট� �কস। 
 

● �থেম, এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  M ি�� কেরা। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেন �েদশ A এর রা�া�েলার বণ�না ি�� কেরা। এেদর �েত�ক             

লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u ও v থাকেব যা িনেদ�শ কের �েদশ A-�ত শহর              
u ও v একটা রা�া �ারা সংযু�। 

● এরপেরর  M লাইেন একই ফরম�ােট �েদশ  B এর রা�া�েলার বণ�না ি�� কেরা। 
 
শত� াবিল: 

- 2 ≤ N ≤ 300 
- N−1 ≤ M ≤ 300 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- u ≠ v 
- �েদশ  A এবং  B �ক বণ�না করা �াফ দইুটােক সংযু� (connected) হেত হেব 

 
��ািরং: 
যিদ �তামার সমাধােনর আউটপুট �কান স�ক �ট� �কস না হয় অথবা যিদ চারটা heuristics              
এর সকেলই �তামার আউটপুেটর �ট� �কস স�কভােব সমাধান কের, তেব তুিম Wrong            
Answer verdict পােব। অন�থায়, যিদ আউটপুেটর �ট� �কেস k সংখ�ক heuristics ব�থ� হয়             
এবং বািক 4−k সংখ�ক heuristics স�কভােব সমাধান করেত পাের, তেব �তামার সাবিমশেনর            
��ার হেব 

1⋅k ⌋−8  2 + ⌊ 2400
max(M ,100)  

এই সমস�ায় relative ��ািরং করা হেব। �তামার উে�শ� হেব �তামার সাবিমশেনর ��ার            
সেব�া� করা। �সরা সাবিমশন 100 পেয়� পােব। এরপেরর �েত�ক সাবিমশেনর পাওয়া পেয়�            
তার ��ােরর সমানপুািতক হেব। (�খয়াল কেরা �য যিদ অ�ত একটা পূণ�া� (perfect) সমাধান             
থােক, ��ািরং এর ধরন ফলাফেল �কান পিরবত� ন আনেব না কারণ তখন পেয়� আর ��ার              
সমান হেব।) 
 



 

 
 
নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
উপেরর নমনুা আউটপুট Wrong Answer verdict পােব কারণ চারটা heuristics এর সকেল            
এটা স�কভােব সমাধান করেত পারেব। নমনুা আউটপুট �দওয়া হেয়েছ �ধুমা� আউটপুেটর           
ফরম�াট বণ�না করেত অথ�াৎ এটা CNNCT2 এর একটা স�ক �ট� �কস। 


