
 

 

February Lunchtime 2019 
Problem Code: PERMLIST 

 
 

 
Create Permutation 

 
এক� িবন�ােসর তািলকা L িবেবচনা কেরা , �যখােন x �দেঘ��র িবন�াস বলেত 1 �থেক x পয��                
সব�েলা সংখ�ার িবন�াস �বাঝায় এবং এই তািলকার উপাদান�িল 1 �থেক ইে�� করা হয়।             
�থেম তািলকায় 1 �দেঘ��র এক� িবন�াস থােক ( অথ�াৎ  L1=(1)). 
 
তুিম চাইেল িনেচর ফম��িলর সাহােয� অপােরশন�িল ব�বহার কের নতুন িবন�াস �তির কের L             
তািলকায় যু� করেত পারঃ  

 
● দ�ু (একই হেত হেব এমন নয় ) �বধ ইনেড� i এবং j নাও. 
● Li এবং Lj িবন�াস দ�ুেক যথা�েম (A1, A2, …, AS) এবং (B1, B2, …, BR) িদেয় �কাশ                 

কির. 
● িনেচর উপােয় এক� নতুন িবন�াস �তির কেরা (�খয়াল কেরা L তািলকায় Li এবং Lj              

িবন�াস দ�ু পিরবত� ন হয়িন)◌ঃ 
1. Lj এর �িত� উপাদােনর সােথ S �যাগ কেরা এবং Li এবং Lj একসােথ �জাড়া                

দাও, অথ�াৎ নতুন িবন�াস C =(A1, A2, …, AS, B1+S, B2+S, …, BR+S).             
উদাহরণ��প  Li=(1,4,2,3) and Lj=(2,1) হেল  C=(1,4,2,3,6,5). 

2. Li এর �িত� উপাদােনর সােথ R �যাগ কেরা এবং Li এবং Lj একসােথ �জাড়া              
দাও, অথ�াৎ নতুন িবন�াস C =(A1+R, A2+R, …, AS+R, B1, B2, …, BR).             
উদাহরণ��প  Li=(1,4,2,3) and Lj=(2,1) হেল  C=(3,6,4,5,2,1). 

● C �ক L তািলকায় যু� কেরা , অথ�াৎ যিদ এই অপােরশােনর পূেব� L তািলকায় P �                
িবন�াস থােক তারপর  LP+1 িবন�াস� হেব  C. 

�তামােক এক� িবন�াস P=(P1, P2, …, PN) �দয়া হল.�তামােক সেব�া� 2N � অপােরশান (              
�শষ অপােরশান� P �ক L তািলকায় যু� করেব ) ব�াবহার কের িবন�াস� �তির করেত হেব               
অথবা বলেত হেব �য এ� অস�ব. সব�িন� অপােরশন ব�বহার না করেলও চলেব। 



 

 
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 এক� পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, যিদ িবন�াস� �তির করা অস�ব হয় তাহেল এক লাইেন এক� ি�ং                
“NO” ি�� িদেত হেব। অন�থায়  

● এক লাইেন এক� ি�ং “YES” ি�� িদেত হেব। 
● তারপর এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া K -যত�েলা অপােরশান ব�াবহার করেত চাও তার            

সংখ�া(1 ≤  K ≤ 2N) ি�� িদেত হেব।  
● এরপর K � লাইন ি�� িদেত হেব। �েত�ক লাইেন িতন� কের পূণ�সংখ�া i, j এবং w                

থােক যা �েত�ক� অপােরশান িনেদ�শ কের (1 ≤ w ≤ 2), এখােন w=1 অথবা w=2               
িনেদ�শ কের তুিম নতুন িবন�াস� উি�িখত যথা�েম �থম বা ি�তীয় প�িতেত �তির            
করেত চাও। 

 
�তামার সমাধান ভুল বেল িবেবিচত হেব যিদ �যেকােনা অপােরশােন i অথবা j �েযাজ� না হয়               
অথবা তািলকার �শষ িবন�াস�  P না হয়। 
 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 2 ≤ N ≤ 106 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  
-  N ≤ 1,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5,000 পার করেব না  

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 



 

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


