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Problem Code: PWRTREE 

 
 

 
Power Tree 

 
Ada �শফল�াে�র �সরা �হয়ারে�সারেদর মেধ� অন�তম। �স একটা �বশ সু�র �হয়ার �াইল            
আিব�ার কের এবং এটার নাম �দয় "পাওয়ার ি�"।  
 
l িডি�র একটা পাওয়ার ি� হল একটা িডেরে�ড �াফ — এেক PT(l) �ারা �কাশ কির — যা                 
এভােব িরকািস�ভ উপােয় �তির করা যায়:  
 

● PT(0) হল একটা �নাড।  
● l > 0 এর জন�:  

○ একটা �নাড  u �তির কেরা — যা হেব পাওয়ার ি�  PT(l) এর �ট। 
○ এর �চেয় �ছাট িডি�র পাওয়ার ি� �েলা �তির কেরা অথ�াৎ PT(0), PT(1), …,             

PT(l−1)।  
○ আেগর ধােপ �তির �েত�ক ি� এর জন�, u �থেক এটার �েট একটা িডেরে�ড এজ              

�যাগ কেরা। 
 
আজেক Ada িকছু কাে�ামােরর চুল কাটেব। অবশ�ই তােদর �েত�েকই পাওয়ার ি� �হয়ার�াইল            
চায়!  
 
এক কাে�ামােরর চুলেক একটা িডেরে�ড N �নােডর (1 �থেক N িদেয় িচি�ত করা) �াফ �ারা               
�কাশ করা যায় এবং �েত�ক �নাড �জাড়ার মােঝ একটা এজ রেয়েছ। Ada �ক এই �াফ �থেক                
এমনভােব িকছু এজ বাদ িদেত হেব (নাও হেত পাের) যােত পিরবিত� ত �াফটা একটা পাওয়ার ি�               
হয়। �খয়াল কেরা �য �স �কান �নাড বাদ িদেত পারেব না!  
 
তুিম িক Ada �ক �য এজ �েলা বাদ িদেত হেব �স�েলা খুেঁজ �বর করেত সাহায� করেত পারেব? 



 

ইনপুটইনপুট: 
● �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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● এরপেরর লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v রেয়েছ যা �নাড u �থেক �নাড v �ত ( )2

N                
একটা িডেরে�ড এজ িনেদ�শ কের। এজ�েলা 1 �থেক  এইভােব িচি�ত করা।( )2

N   
 
আউটপুটআউটপুট: 
 
�েত�ক �ট�েকেস: 

● যিদ একটা পাওয়ার ি� �তির করা অস�ব হয় তেব এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া -1 ি��               
করেত হেব।  

● অথবা দইুটা লাইন ি�� করেত হেব। �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া e থাকেব যা হেব              
যতটা এজ বাদ িদেত হেব তার সংখ�া। এরপেরর লাইেন e সংখ�াক ��স-�সপােরেটড            
পূণ�সংখ�া থাকেব যা �কান এজ�লা বাদ িদেত হেব তা িনেদ�শ করেব। 

 
যিদ একািধক উ�র স�ব হয় তেব তুিম �যেকােনাটা ি�� করেত পারেব।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 128 
- 2 ≤ N ≤ 256 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- �েত�ক �নাড �জাড়ার মেধ� �ক একটা এজ রেয়েছ।  

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
1 
4 
1 4 
2 1 
2 4 
3 1 
3 2 
3 4 



 

নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
3 
1 3 4 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
Ada �ক (1,4), (2,4) এবং (3,1) এই এজ�লা বাদ িদেত হেব। পিরবিত� ত �াফ একটা l = 2                 
িডি�র পাওয়ার ি�।  


