
 

 

January Long Challenge 2019 
Problem Code: GRAPART 

 
 

 
Partition the Graph 

 
�তামােক একটা ি� G �দওয়া হেব যােত N সংখ�ক �নাড রেয়েছ যারা 1 �থেক N �ারা িচি�ত।                 
N সবসময় �জাড় হেব। 
 
একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া  k এর জন�, একটা �াফ  Hk এভােব সং�ািয়ত কির:  

● Hk �ত  N সংখ�ক �নাড রেয়েছ যারা 1 �থেক  N �ারা িচি�ত 
● G এর �েত�ক ( u, v) এেজর জন�,  Hk-�তও একটা ( u, v) এজ রেয়েছ 
● G এর �েত�ক (u, v) �নাড �জাড়া যােদর দরূ� সেব�া� k তােদর জন�, Hk-�ত একটা               

(u,v) এজ রেয়েছ। 
 
একটা �াফেক আমরা ভােলা বলব যিদ তার �নাড�েলােক দইুটা �সট U এবং V �ত ভাগ করা                
যায় যােত:  

● �েত�ক �নাড �ক একটা �সেট থােক; | U| = |V| = N/2 
● E হল �সই (u, v) এজ�েলার �সট �যন u ∈ U এবং v ∈ V হয়। �ধুমা� E এর                   

এজ�েলা ব�বহার কের �যেকােনা �নাড �থেক �যেকােনা �নােড যাওয়া যায়। 
 
�তামার কাজ হেব সব�িন� k এর মান �বর করা যােত Hk একটা ভােলা �াফ হয়, এবং Hk �ােফর                  
�নাড�েলােক উপের বিণ�ত উপােয় U এবং V �সেট ভাগ করার একটা উপায় �বর করা। যিদ               
এরকম একািধক সমাধান থােক, তেব তুিম �যেকােনাটা খুেঁজ �পেল হেব। 
 
ইনপুট: 

● �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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 



 

● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v রেয়েছ যা G এর               
�নাড  u এবং  v এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের।  

 
আউটপুট: 

● �েত�ক �ট�েকেসর জন�, িতনটা লাইন ি�� কেরা।  
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া থাকেব —  k এর সব�িন� মান। 
● ি�তীয় লাইেন N/2 সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া থাকেব — �তামার �সট U এর            

�নাড�েলা। 
● তৃতীয় লাইেন N/2 সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া থাকেব — �তামার �সট V এর            

�নাড�েলা। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- 2 ≤ N ≤ 10,000 
- N �জাড় হেব 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- ইনপুেটর �াফটা একটা ি� হেব 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (25 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 200 
- সাবটা� #2 (75 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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