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(Challenge) Building Anthills 

 
িপপঁড়ােদর রানী তােদর এ�িহল �তির করেত অ�াডােক িনেয়াগ িদেয়েছ। অ�াডা এ�িহলেক N            

সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) �ম যারা M সংখ�ক (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত)                 

উভমখুী রা�া �ারা সংযু� িহেসেব িডজাইন কেরেছ। সহেজ �বাঝার জন�, একটা রা�া �ম u              

এবং �ম v �ক সংযু� করেল এেক (u, v) �ারা িনেদ�শ কির। �যেকান সমেয়, �যেকান দইু �েমর                 

মেধ� সেব�া� একটা রা�া থাকেত পারেব এবং একটা �মেক িনেজর সােথ সংযু� কের এমন              

রা�া থাকেত পারেব না। 

 

অ�াডা N সংখ�ক �ম �তির কেরেছ এবং M সংখ�ক রা�া �বেছ িনেয়েছ �য�েলা �তির করেত               

হেব। রা�া�েলা �তির করেত, �স িপপঁড়ােদর িনেদ�শ িদেত চায় এবং তােদরেক এ�কেয়েন (খুবই             

�ছাট একটা ম�ুা) পিরেশাধ করেত চায়। দইু ধরেনর িনেদ�শ স�ব: 

● K, E = {(x1, y1), (x2, y2),…, (xK, yK)}: E হল K সংখ�ক িভ� িভ� রা�ার একটা �সট।                  

�সট E এর �সসকল রা�া িপপঁড়ােদর �তির করেত হেব �য�েলার অি�� ইিতমেধ� �নই।             

তাছাড়া, �িত িতনটা িভ� �ম u, v এবং w এর জন�, যিদ (u, v)∈ E এবং (v, w)∈                    

E হয়, তেব িপপঁড়ােদর (u, w) রা�াও �তির করেত হেব যিদ �সটার অি�� না থােক। এই                

িনেদ� েশর খরচ পড়েব  A⋅K এ�কেয়ন। 
● u, v: িপপঁড়ােদর রা�া (u, v) সিরেয় �ফলেত হেব যিদ এটার অি�� থােক। এই িনেদ� েশর               

খরচ পড়েব  R এ�কেয়ন। 

সকল িনেদ�শনা স�� হওয়ার পের, �ধুমা� পিরকি�ত M রা�া�েলা থাকেত পারেব। অ�াডােক            

যথাস�ব কম এ�কেয়ন খরচ কের এ�িহল �তির করেত সাহায� কেরা।  



 

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, M, A এবং  R �দওয়া থােক। 
● এরপেরর M লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u এবং v থােক যা             

িনেদ�শ কের একটা রা�া �ম  u এবং  v �ক সংযু� কের। 
 
আউটপুট: 
�থেম, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া Q ি�� কেরা ― িনেদ� েশর সংখ�া। এরপের, Q সংখ�ক লাইন               
ি�� কেরা; এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন 1 K x1 y1 x2 y2 ... xK yK অথবা 2 u v ফরম�ােট একটা                     
িনেদ� েশর বণ�না থাকেব। 
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
সকল �ট� ফাইেলর জন� (উদাহরণ বােদ), N = 512, A = 10 এবং R = 2। এরপের, িকছু                  
পূণ�সংখ�া  S, L এবং  D এভােব �বেছ �নওয়া হয়: 

● S ও  L হেত পাের 1 ও 2,048, 2 ও 1024, 16 ও 256 অথবা 64 ও 128। 
● D হেত পাের 0, 128 অথবা 2,048।  
● এই সংখ�া�েলার মােনর সব ধরেনর সমােবেশর জন� একটা �ট� ফাইল আেছ। 

 
এ�িহল এভােব �জনােরট করা হয়: 

● L সংখ�ক িভ� িভ� রা�ার S সংখ�ক �সট uniformly randomly এবং independently            
�বেছ �নওয়া হয়। �থম িনেদ�শ S বার স�� করা হয়, �েত�ক রা�ার �সেটর জন�              
একবার কের। 

● এরপের, D সংখ�ক রা�া uniformly randomly এবং independently �বেছ �নওয়া          
হয়। ি�তীয় িনেদ�শ  D বার স�� করা হয়, �েত�ক রা�ার জন� একবার কের। 

 
��ািরং: 
যিদ �তামার �কান িনেদ�শ স�ক না হয়, �থম ধরেনর সকল িনেদ� েশর K2 এর �যাগফল 106 পার                
কের যায় অথবা িনেদ� েশর সংখ�া Q > 106 হয়, তুিম Wrong Answer verdict পােব। অন�থায়,               
একটা �ট�ফাইেলর ��ার হেব এ�িহল �তির করার খরচ, অথ�াৎ সকল িনেদ�শ স�� করেত             
পিরেশাধ করা �মাট এ�কেয়ন। একটা সাবিমশেনর ��ার হেব সকল �ট�ফাইেলর ��ােরর           
�যাগফল। �তামার উে�শ� হেব �তামার সাবিমশেনর ��ার কমােনা। 
 



 

�মাট বােরাটা �ট�ফাইল রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা �ক চারটা             
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফেম�ে�র 33.33% (4/12)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট�ফাইেল non-AC verdict পায়, �তামার            
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �তামার            
��া�াম সফলভােব সব �ট�ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ বািক            
আটটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব। 
 
নমনুা ইনপুট : 
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