
 

 

January Lunchtime 2020 
Problem Code: MINMAXIN 

 
 

 
Minimum and Maximum 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া। 
 
একটা �গাপন ধারা A1, A2,…, AN রেয়েছ। �তামােক এই ধারার সবেচেয় �ছাট দইু উপাদান এবং               
সবেচেয় বড় দইু উপাদােনর ইনেড� খুেঁজ �বর করেত হেব। ��ভােব বলেত �গেল, �তামােক             
চারটা পূণ�সংখ�া a, b, c এবং d খুেঁজ �বর করেত হেব যােত 1 �থেক N পূণ�সংখ�ার এমন একটা                  
পারমেুটশন  P1, P2,…, PN থােক �যন: 

● �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�,  সত� হয় 
● P1 = a, P2 = b, PN−1 = c এবং  PN = d 

 
এমন ইনেড��েলা খুেঁজ �পেত, তুিম ��ডারেক সেব�া� Q সংখ�ক �� িজে�স করেত পারেব।             
�েত�ক �ে�, তুিম দইুটা পূণ�সংখ�া i ও j (1 ≤ i, j ≤ N) �বেছ িনেব; এরপের ��ডার উপাদান Ai                    
ও  Aj তুলনা কের �দেখ এবং উ�র িহেসেব  i �দয় যিদ  Ai ≤ Aj হয় অথবা  j �দয় যিদ  Ai > Aj হয়। 
 
�নাট: ��ডারটা এডাি�ভ, অথ�াৎ ��েত �কান ধারা A �ক করা থােক না, তেব ��ডার              
�তামার ���েলার উ�র এমনভােব �দয় যােত �যেকান সময় সকল উ�েরর সােথ সাম�স�পূণ�            
অ�ত একটা ধারা থােক। তুিম �য উ�র �বেছ িনেব �সটা ��ডােরর সকল �ে�া�েরর সােথ              
সাম�স�পূণ� সকল ধারার জন� স�ক হেত হেব। এটা িনি�ত �য, ��ডারটা িডটারিমিনি�ক। 
 
ই�ােরকশন: 

● �থেম, তুিম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T ইনপুট িনেব �যটা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ             
কের। এরপর  T �ট�েকেসর ই�ােরকশেনর বণ�না থাকেব। 



 

● �েত�ক �ট�েকেসর জন�, �থেম, তুিম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া N ইনপুট িনেব। যিদ             
N = −2 হয়, তার মােন হল পূব�বত� �ট�েকেস �তামার উ�র ভুল িছল এবং �তামােক               
অিবলে� ��া�াম ব� করেত হেব। 

● এরপের, তুিম �� িজে�স করেত পারেব। 
○ একটা �� িজে�স করেত, �তামােক এক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড         

পূণ�সংখ�া 1,  i এবং  j (1 ≤ i, j ≤ N) ি�� করেত হেব। 
○ এরপের, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  x ইনপুট িনেত হেব।  
○ যিদ �তামার �� স�ক না হয়, তেব x = −2। অন�থায়, x হেব �তামার �ে�র               

উ�র, অথ�াৎ  i যিদ  Ai ≤ Aj অন�থায়  j। 
● যখন তুিম �তামার উ�র িনণ�য় কের �ফেলেছা, �তামােক এক লাইেন পাঁচটা           

��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 2, a, b, c এবং d (1 ≤ a, b, c, d ≤ N) ি�� করেত হেব                   
�য�েলা উপের বিণ�ত শত� িস� কের। যিদ একািধক সমাধান স�ব হয়, তেব তুিম             
�যেকােনাটা খুেঁজ িদেত পারেব।  

● যখনই তুিম −2 ইনপুট িনেব তৎ�ণাৎ �তামার ��া�াম ব� হেয় �যেত হেব যােত এটা              
Wrong Answer verdict পায়। অন�থায়, তুিম �যেকান verdict �পেত পােরা। 

 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যও না! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 4 ≤ N ≤ 1,000 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : N 0Q = 3 + 2  
- সাবটা� #2 (50 পেয়�) : N⌋ 0  Q = ⌊ 2

3 + 2  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ই�ােরকশন : 
Grader                You 
1 
4 
                      1 1 2 
1 
                      1 2 1 
2 
                      1 1 3 
3 
                      1 1 4 
4 
                      1 3 4 
4 
                      2 4 3 1 2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �গাপন ধারাটা হল A = [3, 3, 2, 1]। �খয়াল কেরা �য অন� একটা সমাধান হেত পাের a                    
= 4, b = 3, c = 2 এবং  d = 1। 


