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Equality 

 
�শফ অিদিত তার খাবােরর �াদ পিরবত� ন করেত থােক এবং �স তার ��তােদর কাছ �থেক              
�নওয়া �িতি�য়া িবে�ষণ কের তার রা�ার উ�িত করেত চায়। অিদিতর �রে�ারাঁয় যাওয়া            
��তারা অনলাইেন খাবােরর �র�ং িদেত পাের এবং অিদিত �েত�ক িদেনর একটা সামি�ক            
�র�ং জানেত পাের। �যেহতু �স রা�ায় ব��, তথ� িবে�ষণ �তামােক করেত হেব। 
 
�তামােক িভ� িভ� পূণ�সংখ�ার একটা ধারা A1, A2,…, AN �দওয়া হেব যা N িদেন ��তােদর               
�িতি�য়া িনেদ�শ কের। �তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত,            
�তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া L এবং R �দওয়া হেব। �যেকান ধারাবািহক উপধারা Ap, Ap+1,…, Aq              
িবেবচনা কেরা �যখােন L ≤ p < q ≤ R; এটােক একটা ম�াি�মাল �মবধ�মান উপধারা বলব                
যিদ এই শত� �েলা পূরণ হয়: 

● Ap < Ap+1 … < Aq 

● যিদ  p > L হয়, তেব  Ap < Ap−1 

● যিদ  q < R হয়, তেব  Aq > Aq+1 

 
একইভােব, একটা ম�াি�মাল �ম�াসমান উপধারা সং�ািয়ত কির। �তামােক খুেঁজ �বর করেত           
হেব ম�াি�মাল �মবধ�মান উপধারার সংখ�া ম�াি�মাল �ম�াসমান উপধারার সংখ�ার সমান          
িক না (�যখােন  L ≤ p < q ≤ R)। 
 
উদাহরণ��প, যিদ A = (10, 20, 30, 5) হয়, আমরা �দখেত পাই L = 1 এবং R = N এর জন�                     
এই ধারার একমা� ম�াি�মাল �মবধ�মান উপধারা হল (10, 20, 30), �যেহতু (10, 20) এবং              
(20, 30) তৃতীয় শত�  পূরণ কের না, এবং একমা� ম�াি�মাল �ম�াসমান উপধারা হল (30, 5)। 
 

 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপের Q সংখ�ক লাইন আেছ। এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড           

পূণ�সংখ�া  L এবং  R থােক যা একটা �েয়ির িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন একটা ি�ং ি�� করেত হেব (quotes ছাড়া) যা হেব "YES"               
যিদ ম�াি�মাল �মবধ�মান উপধারার সংখ�া ম�াি�মাল �ম�াসমান উপধারার সংখ�ার সমান          
হয় অন�থায় তা  "NO" হেব । 
 
শত� াবিল: 

- 2 ≤ N ≤ 105  
- 1 ≤ Q ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ L < R ≤ N 
- A1, A2,…, AN এর �েত�েক এেক অপর হেত িভ� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  Q ≤ 50 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
4 3 
1 3 2 4 
1 4 
2 3 
2 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
NO 
NO 
YES 



 

ব�াখ�া: 
�থম �েয়িরেত, দইুটা ম�াি�মাল �মবধ�মান উপধারা (1, 3) এবং (2, 4) আেছ, িক� �ধু              
একটা  ম�াি�মাল �ম�াসমান উপধারা  (3, 2) আেছ। 


