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Bitsetbaba and Power Grid 

 
িবটেসটবাবা আিশক একটা পাওয়ার ি�েড কাজ কের, যােত 2K সংখ�ক পাওয়ার ��শন রেয়েছ             
(0 �থেক 2 K-1 ন�র �ারা িচি�ত)। ��েত পাওয়ার ��শন�েলার মেধ� �কান সংেযাগ �নই। 
 
একিদন আিশেকর বস তােক M সংখ�ক পূণ�সংখ�া x1, x2,…, xM �দয় এবং আিশকেক িকছু              
পাওয়ার ��শেনর মেধ� সংেযাগ িদেত বেল। �যেকােনা দইুটা িভ� পাওয়ার ��শন u এবং v এর               
জন�, আিশক তােদরেক সরাসির সংযু� করেব যিদ এমন �কান ইনেড� i থােক যােত u ⊕ v = xi                  
হয়। এখােন, ⊕ �ারা bitwise XOR অপােরশন বঝুায়। 
 
আিশক কাজটা �কমত কেরেছ িকনা তা যাচাই করার জন�, তােক তার বেসর কােছ পিরবিত� ত              
পাওয়ার ি�েডর কােনে�ড কে�ােন� সংখ�া িরেপাট� করেত হেব। দইুটা পাওয়ার ��শন u এবং             
v একই কােনে�ড কে�ােনে� হেব যিদ তারা �ত�� বা পেরা�ভােব (অন�ান� ��শেনর মেধ�             
িদেয়) সংযু� থােক। 
 
আিশক �বশ অলস এবং �স কাজটা আসেলই করেত চায় না, িক� �স তার চাকরীও রাখেত চায়।                
তাই �স �তামার সাহায� �চেয়েছ। তুিম িক তােক কােনে�ড কে�ােন� সংখ�া খুেঁজ িদেত             
পারেব? 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া K এবং M �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  x1, x2, …, xM থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — কােনে�ড              
কে�ােন� সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 1 ≤ K ≤ 30 
- 1 ≤ M ≤ 105 

- 0 ≤ xi < 2K �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
4 
2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: চারটা  কােনে�ড কে�ােন� রেয়েছ; �েত�কটােত চারটা �নােডর একটা �নাড থােক। 
�কস 2: দইুটা সংেযাগ রেয়েছ — �নাড 0 ও 2 এর মেধ� একটা এবং অন�টা �নাড 1 ও 3 এর                    
মেধ�। তাই দইুটা  কােনে�ড কে�ােন� রেয়েছ। 
 


