
 

 

August Lunchtime 2019 
Problem Code: TRIP2 

 
 

 
Chef and Trip 

 
�শফ এবং তার ব�ু �শফু একটা ি�েপ যাওয়ার িস�া� িনল। ি�পটা পরবত� N িদন (1 �থেক N                 
ন�র �ারা িচি�ত) জেুড় চলেব। �শফ এবং �শফু K সংখ�ক িভ� জায়গায় (1 �থেক K ন�র �ারা                 
িচি�ত) �যেত পারেব। তারা একটা ধারা A1, A2,…, AN িলেখেছ যা এই N িদেনর ি�েপর               
পিরক�না িনেদ�শ কের; তেব তােদর পিরক�না এখেনা �শষ হয়িন। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,              
তারা i-তম িদেন Ai জায়গায় �যেত চায়, তেব যিদ Ai = −1 হয়, তেব তারা এখেনা িস�া�                 
�নয়িন ঐ িদেন তারা �কান জায়গায় �বড়ােত যােব। 
 
�শফ এবং তার ব�ু পরপর দইু িদেন একই জায়গায় �যেত চায় না, তেব তারা সব িমিলেয় এক                 
জায়গায় একািধক বার �যেত পারেব। এই ি�েপ সব জায়গায় �বড়ােত যাওয়া বাধ�তামলূক নয়।             
এই শত� পূরণ কের পিরক�না স�� করা স�ব িক না তা যাচাই কেরা। যিদ এটা স�ব হয়, তেব                  
পিরক�না স�� করার একটা উপায় খুেঁজ �বর কেরা। 
 
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 K �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব যা হেব "YES"যিদ               
পিরক�না স�� করা স�ব হয় , অন�থায় তা হেব  "NO"। 
 



 

যিদ পিরক�না স�� করা স�ব হয়, তেব ি�তীয় একটা লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড             
পূণ�সংখ�া ি�� কেরা যা পিরক�না স�� করার পের A1, A2, …, AN ধারা িনেদ�শ করেব। যিদ             
একািধক সমাধান স�ব হয়, তেব তুিম �যেকােনাটা ি�� করেত পারেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 2 ≤ K ≤ 105 

- �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, 1 ≤  Ai ≤ K অথবা  Ai = −1 
- �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, যিদ  Ai ≠ −1 এবং  Ai+1 ≠ −1 হয়, তেব  Ai ≠ Ai+1 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : 
- N ≤ 1,000  
- K = 2 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
5 
5 3 
-1 -1 -1 -1 -1 
4 5 
1 2 3 5 
3 2 
1 -1 2 
4 2 
1 -1 -1 1 
6 4 
-1 -1 4 -1 2 -1 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
YES 
1 2 1 2 1 
YES 
1 2 3 5 
NO 
NO 
YES 
1 2 4 1 2 1 
 


