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Ivan Pesic and His World Tour 

 
�শফ �বশ জনি�য়, তাই তার ব�ুরা �ায়ই তার সােথ �দখা করেত আেস। �শেফর ব�ু �পিসক               
তার সােথ �শফল�াে� �দখা করেত আসার িস�া� িনেয়েছ, তেব �স তার রা�া হািরেয় �ফেল              
�েয়িরল�াে� চেল যায়। �েয়িরল�াে�র গঠন অ�ুত: এেত N সংখ�ক শহর আেছ এবং N−1             
সংখ�ক উভমখুী রা�া তােদরেক এমনভােব সংযু� কের যােত �েয়িরল�াে�র এক শহর �থেক            
অন� �যেকােনা শহের যাওয়া যায়। 
 
�পিসক �েয়িরল�াে�র সকল শহর দশ�ন কের এবং তার অিভ�তার িভি�েত এেদরেক মান            
িনধ�ারণ কের �দয়। শহর i এর আিদ মানেক Ai �ারা �কাশ কির। সকল শহর দশ�েনর পের                
�পিসক �েয়িরল�াে� আেরা িকছু�ণ �খলা করেত চায়। তার দইু ধরেনর Q সংখ�ক �েয়ির             
রেয়েছ: 

● 1 X Y: শহর X ও Y এর মেধ� সবেচেয় �ছাট পথটা িবেবচনা কেরা। এই পেথর �দঘ��েক                   
(শহেরর সংখ�া, �শষিব�ু সহ) L �ারা �কাশ কির। এই পেথর শহেরর মান�েলা            
পুণ�সংখ�া 1 হেত  L এর মেধ� একটা পারমেুটশন গঠন কের িকনা তাই যাচাই কেরা। 

● 2 X Z: শহর  X এর মান  Z কের দাও। 
তুিম �পিসেকর �বশ বড় ভ�, তাই �স �তামােক এই �েয়ির�েলা স�াদন করার সুেযাগ             
িদেয়েছ। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �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। 



 

● এরপেরর N−1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u এবং           
v �দওয়া থােক যা িনেদ�শ কের শহর  u ও  v একটা রা�া �ারা সংযু�। 

● এরপেরর  Q সংখ�ক লাইেন �েয়িরর বণ�না থােক।  
○ �েত�ক লাইেনর ��েত একটা পূণ�সংখ�া t থােক যা বত� মান �েয়িরর ধরন           

িনেদ�শ কের: �থম ধরেনর �েয়িরর জন� t = 1 এবং ি�তীয় ধরেনর �েয়িরর             
জন�  t = 2। 

○ যিদ t = 1 হয়, এরপের দইুটা পূণ�সংখ�া X এবং Y থােক যা �থম ধরেনর �েয়ির                
িনেদ�শ কের। 

○ অন�থায়, এরপের দইুটা পূণ�সংখ�া X এবং Z থােক যা ি�তীয় ধরেনর �েয়ির            
িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �থম ধরেনর �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব যা হেব "Yes" যিদ                
�দ� পেথর মান�েলা একটা স�ক পারমেুটশন হয় অন�থায় " No" (quotes ছাড়া)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N, Q ≤ 250,000 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- 1 ≤ X, Y, Z ≤ N 
- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 500,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 500,000 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N, Q ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (40 পেয়�) : �েত�ক রা�ার জন�  v = u+1 
- সাবটা� #3 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
নমনুা ইনপুট : 
1   
10 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 
1 3 
2 4 
2 5 
3 9 
4 10 
5 6 
5 7 
5 8 
1 4 3 
1 10 3 
2 10 5 
1 10 3 
1 5 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
Yes 
No 
Yes 
No 
 
ব�াখ�া: 
�েয়ির 1: শহর 4 এবং 3 এর মধ�কার পেথর শহর�েলার মান 4, 2, 1 এবং 3, তাই তারা একটা                   
স�ক পারমেুটশন গঠন কের। 
�েয়ির 2: শহর 10 এবং 3 এর মধ�কার পেথর শহর�েলার মান 10, 4, 2, 1 এবং 3, তাই তারা                   
একটা স�ক পারমেুটশন গঠন কের না। 



 

�েয়ির 3: শহর 10 এর মান 10 হেত 5 হেয় যায়। 
�েয়ির 4: শহর 10 এবং 3 এর মধ�কার পেথর শহর�েলার মান 5, 4, 2, 1 এবং 3, তাই তারা                   
একটা স�ক পারমেুটশন গঠন কের। 
�েয়ির 5: শহর 5 এবং 3 এর মধ�কার পেথর শহর�েলার মান 5, 2, 1 এবং 3, তাই তারা একটা                   
স�ক পারমেুটশন গঠন কের না। 


