
 

 

October Lunchtime 2018 
Problem Code: TREEWLK2 

 
 

 
Tree Walk 

 
দইুজন মানষু একটা N �নােডর (1 �থেক N িচি�ত করা) ি�েত �েত�েক 1 এজ �িত �সেকে�                
হাঁটেছ।  
 
�থমজেনর পথচলােক একটা �নােডর ধারা u1, u2, …, uK �ারা �কাশ করা যায়। এই মানষুটা               
�নাড u1 এ সময় 0 �ত থােক এবং সব�িন� দরূে�র পথ ধের u2 �ত �হঁেট যায়; u2 �ত �পৗঁছামা�                   
সব�িন� দরূে�র পথ ধের u3 �ত �হঁেট যায় এবং এভােব �যেত থাকেব যত�ণ না uK �ত �পৗঁছায়,                 
তখন মানষুটা অদশৃ� হেয় যায়। ি�তীয়জেনর পথচলােক একইভােব আেরকটা �নােডর ধারা v1,            
v2, …, vL �ারা �কাশ করা যায়। 
 
মানষু দইুটা কয়বার এক জায়গায় িমিলত হেব তা িনণ�য় কেরা — অথ�াৎ, কয়বার তারা একই               
�নােড (তােদর পথচলার �থম এবং �শষ �নাড সহ) একই সমেয় �পৗঁছায়। 
 
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 িতনটা পূণ�সংখ�া  N, K এবং  L �দওয়া থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া p এবং q রেয়েছ যা �নাড              

p এবং �নাড  q এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের।  
● এরপেরর লাইেন  K সংখ�ক পূণ�সংখ�া  u1, u2, …, uK রেয়েছ।  
● এরপেরর লাইেন  L সংখ�ক পূণ�সংখ�া  v1, v2, …, vL রেয়েছ।  

 
 
 



 

আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া রেয়েছ — যা হল দইুটা মানষু কয়বার                
িমিলত হেব তার সংখ�া।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 2 ≤ N, K, L ≤ 105 

- 1 ≤ p, q ≤ N 
- 1 ≤ ui ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ vi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- ui ≠ ui+1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- vi ≠ vi+1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  K এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  L এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না 

সাবটা�সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  

- 2 ≤ N, K, L ≤ 103 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5⋅10 3 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  K এর �যাগফল 5⋅10 3 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  L এর �যাগফল 5⋅10 3 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
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