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Chefina and Ranges 

 
�শিফনা N সংখ�ক ব�াি� [l1, r1], [l2, r2],…, [lN, rN] িনেয় �খলা করেছ। �শিফনা ব�াি��েলােক               
দইুটা অশনূ� সাবেসেট আলাদা করেত চায় �যন �েত�ক ব�াি� �ক একটা সাবেসেট থােক এবং              
যিদ দইুটা ব�াি�র একটা সাধারণ িব� ুথােক, তেব তারা একই সাবেসেট থােক। 
 
�যেহতু এটা অজ� ন করা ক�ন, �শিফনা �যেকান সংখ�ক (শনূ� সহ) ব�াি� বাদ িদেত পারেব এবং               
বািক ব�াি��েলােক উপের বিণ�ত িনয়ম অনসুাের অশনূ� সাবেসেট আলাদা করেত পারেব। �স            
জানেত চায় িকছু ব�াি� বাদ �দওয়ার পের তার উে�শ� পূরণ করা স�ব হেব িকনা এবং যিদ এটা                 
স�ব হয়, তেব �স জানেত চায় সব�িন� কয়টা ব�াি� বাদ িদেল তা অজ� ন করা যােব। 
 
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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  li এবং  ri থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� যতটা               
ব�াি� বাদ িদেত হেব, অথবা −1 যিদ িকছু ব�াি� বাদ িদেয় বািক ব�াি��েলােক দইুটা অশনূ�               
সাবেসেট আলাদা করা অস�ব হয়। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  



 

- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ li ≤ ri ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N = 16 
- সাবটা� #2 (15 পেয়�) :  N = 1,000 
- সাবটা� #3 (15 পেয়�) :  ri ≤ 106 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� #4 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
1 
-1 
0 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ব�াি� [2, 6] বাদ �দওয়া যেথ�। 
�কস 2: এই দইু ব�াি�েক দইুটা অশনূ� সাবেসেট আলাদা করা যােব না এবং �কান ব�াি�েক বাদ                
িদেলও তা অস�ব হেয় যায়। 
�কস 3: �কান ব�াি� বাদ �দওয়া লাগেব না, আমরা একটা ব�াি�েক একটা সাবেসেট এবং অন�               
ব�াি�েক অন� সাবেসেট রাখেবা। 


