
 

 

March Challenge 2020 
Problem Code: EGGFREE 

 
 

 
Egg-free DAG 

 
একটা িডেরে�ড �াফেক আমরা এগ-ি� বলব যিদ এটা এসাইি�ক হয় এবং �যেকান িতনটা িভ�              
িভ� �নাড x, y এবং z এর জন�, যিদ �ােফ x→y এবং x→z এজ থােক, তেব এেত একটা এজ                   
y→z এবং/অথবা একটা এজ  z→y থােক। 
 
�তামােক N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এবং M এেজর (1 �থেক M ন�র �ারা                 
িচি�ত) একটা আনিডেরে�ড �াফ �দওয়া হেব। এটার �েত�ক এেজ একটা িদক িদেয় �দওয়ার             
একটা উপায় খুেঁজ �বর কেরা যােত এভােব পাওয়া িডেরে�ড �াফ এগ-ি� হয়, অথবা িনধ�ারণ              
কেরা �য এটা অস�ব। যিদ একািধক সমাধান স�ব হয়, তেব তুিম �যেকােনাটা খুেঁজ িদেত              
পারেব। 
 
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 M �দওয়া           
থােক। 

● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন              
দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ui এবং vi থােক যা িনেদ�শ কের �নাড ui ও vi এর মেধ�                
একটা এজ রেয়েছ। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�: 

● �েত�ক এজেক একটা িদক িদেয় একটা এগ-ি� �াফ পাওয়া যিদ অস�ব হয়, তেব এক              
লাইেন ি�ং " No solution" (quotes ছাড়া) ি�� করেত হেব। 



 

● অন�থায়, এক লাইেন M �দেঘ��র একটা ি�ং ি�� করেত হেব। �েত�ক �েযাজ� i এর              
জন�, এই ি�ং এর i-তম অ�র হেব '^' যিদ তুিম i-তম এজেক ui �থেক vi-�ত িদক িদেত                 
চাও, অথবা এটা ' v' হেব যিদ তুিম এটােক  vi �থেক  ui-�ত িদক িদেত চাও। 

 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N, M ≤ 200,000 
- 1 ≤ ui, vi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- ui ≠ vi �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �েত�ক �জাড়া �নাড সেব�া� একটা এজ িদেয় সংযু� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N, M ≤ 20 
- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  N, M ≤ 200 
- সাবটা� #3 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
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