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Problem Code: MYS00T 

 
 

 
Mystery Tree 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ �বেলম। 
 
�তামােক N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) একটা ি� �দওয়া হেব। �েত�ক �নােডর একটা               
মান রেয়েছ; �নাড i এর মানেক ai �ারা �কাশ কির। �নাড v �নাড u এর বােজ �িতেবশী হেব                  
যিদ �নাড  u এবং  v এর মেধ� একটা এজ থােক এবং  au হেত  av বড় হয়।  
 
�তামার কাজ হেব এমন একটা �নাড �খাঁজা যার �কান বােজ �িতেবশী নাই অথবা বেল �দওয়া               
�য এমন �কান �নাড নাই। তুিম a1, a2,…, aN এই মান�েলা জােনা না, তেব তুিম সেব�া� 20 টা                  
�� করেত পারেব। 
 
�েত�ক �ে� �তামােক একটা �নাড x �বেছ িনেত হেব; ��ডার উ�র িহেসেব �নাড x এর �কান                
এক বােজ �িতেবশীর ন�র িদেব অথবা -1 িদেব যিদ  x এর �কান বােজ �িতেবশী না থােক। 
 
ই�ােরকশন: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর ই�ােরকশেনর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর ��েত এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া হেব। 
● এরপের �তামােক N-1 সংখ�ক লাইন ইনপুট িনেত হেব। �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u             

এবং  v থােক যা িনেদ�শ কের �নাড  u এবং  v একটা এজ �ারা কােনে�ড। 
● এরপের তুিম �� িজে�স করেত পারেব। 

○ একটা �� িজে�স করেত হেল, �তামােক এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড          
পূণ�সংখ�া 1 এবং  x (1 ≤ x ≤ N) ি�� করেত হেব। 

○ এরপের �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  y ইনপুট িনেত হেব। 



 

○ যিদ �� ভুল হয় অথবা তুিম �বিশ �� িজে�স কের থােকা, তেব y = −2। যিদ x                 
এর �কান বােজ �িতেবশী না থােক, তেব y = −1। অন�থায়, y হল x এর �কান                
এক বােজ �িতেবশী।  

● যখন তুিম উ�র িনধ�ারণ করেত পােরা, �তামােক এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড           
পূণ�সংখ�া 2 এবং x ি�� করেত হেব। যিদ �কান বােজ �িতেবশী ম�ু �নাড না থােক, x                
হেত হেব −1; অন�থায়,  x হেত হেব একটা বােজ �িতেবশী ম�ু �নাড। 

● সবেশেষ �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ইনপুট িনেত হেব: এটা 1 হেব যিদ �তামার              
উ�র স�ক হয় অথবা −2 হেব যিদ ভুল হয়। যিদ �তামার উ�র স�ক হয়, তেব               
�তামােক বািক �ট�েকস�েলা সমাধান কের �যেত হেব। 

 
যখন তুিম −2 পােব (�কান একটা �ে�র অথবা �তামার �দওয়া উ�েরর �িতি�য়া িহেসেব),             
তার �ক পের �তামােক �তামার ��া�াম টািম�েনট করেত হেব, এেত তুিম Wrong Answer             
verdict পােব; অন�থায়, তুিম �যেকান verdict �পেত পােরা। 
 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 2 ≤ N ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ ai ≤ 2⋅109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 6⋅10 5 পার করেব না 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

উদাহরণ: 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: ি�র �নােডর মান�েলা হল a1 = 3, a2 = 10, a3 = 20। �খয়াল কেরা �য, �থম �ে�র                    
উ�র 2 এর বদেল 3 ও হেত পারেতা। 
�কস 2: ি�র �নােডর মান�েলা হল  a1 = 4, a2 = 9, a3 = 3, a4 = 3।  


