
 

 

January Long Challenge 2019 
Problem Code: PARRTY 
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�শয়ারচ�ােট কাজ কের এরকম N সংখ�ক (1 �থেক N �ারা িচি�ত) কম� রেয়েছ। �তামােক M               
সংখ�ক কম�র �জাড়া �দওয়া আেছ যারা এেক অপেরর সােথ িমশেত চায়না। 
 
আিরয়া, �শয়ারচ�ােটর CEO, একটা পা�� উদযাপন করেত চায়। �স এখেনা িনি�ত না �কান             
�কান কম�েক আম�ণ জানােব, তেব তার এিস��া� তােক Q সংখ�ক সােজশন িদেয়েছ। �েত�ক             
সােজশেন K সংখ�ক ব�াি� [L1, R1], [L2, R2], …, [LK, RK] রেয়েছ; এর মােন হল �যসকল কম�                 
এই ব�াি��েলার ইউিনয়েনর মেধ� রেয়েছ তােদরেক পা�� েত আম�ণ জানােনা হেব। 
 
আিরয়া পারেফকশিন�, তাই �স চায় সকল আমি�ত কম� এেক অপেরর সােথ িম�ক। তুিম,             
তার �সেক� এিস��া�, �েত�ক সােজশন শত� িস� কের িকনা যাচাই করার দািয়� �পেয়েছা।             
এই সমস�াটা সমাধান কেরা!  
 
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 দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দওয়া থােক। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v �দওয়া থাকেব যা              

িনেদ�শ কের কম�  u এবং  v এেক অপেরর সােথ িমশেত চায়না 
● এরপেরর লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  Q �দওয়া থােক।  
● এরপেরর Q লাইেন সােজশন�েলা রেয়েছ। এেদর �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া K থােক            

এবং এর পের 2 K সংখ�ক পূণ�সংখ�া  L1, R1, L2, R2, …, LK, RK থােক।  
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক সােজশেনর জন� এক লাইেন এক� ি�ং "YES" ি�� িদেত হেব যিদ সকল আমি�ত              
কম� এেক অপেরর সােথ িমেশ অন�থায় "NO" ি�� িদেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- 1 ≤ N, M, Q ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ u, v ≤ N 
- u ≠ v 
- 1 ≤ K ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ Li ≤ Ri ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- [L1, R1], [L2, R2], …, [LK, RK] এর �েত�েক এেক অপর হেত িবি�� 
- সব �ট�েকেসর  K এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না  
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নমনুা আউটপুট : 
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