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The Grux Permutation 

 
�শফ তার ব�ু �া� হেত একটা পারমেুটশন P1, P2,…, PN এবং একটা পূণ�সংখ�া D �পেয়েছ,               
কারণ �া� ভেয় িছল �স এ�েলা হািরেয় �ফলেব। তেব �া� পারমেুটশন িনেয় �খলায় তা              
এেলােমেলা হেয় যায় এবং �শফ �ধু মা� সেট� ড পারমেুটশন পছ� কের, তাই �স িকছু িবিনমেয়র               
মাধ�েম এেক সট�  করার িস�া� িনেয়েছ। 
 
�শফ মা� পাওয়া পূণ�সংখ�া D ব�বহার করেত চায়, তাই �স পারমেুটশেনর দইুটা উপাদান             
িবিনময় করেব যিদ তােদর পাথ�ক� �ক D হয়। তার সময় সীিমত, তাই �তামােক বলেত হেব �স                
সব�িন� কয়টা িবিনময় কের পারমেুটশনটা সট� করেত পারেব, অথবা তােক জািনেয় দাও �য             
এভােব এটা সট�  করা অস�ব। 
 
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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং D �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� িবিনময়               
সংখ�া অথবা  −1 যিদ পারমেুটশন সট�  করা অস�ব হয়। 
 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 20  
- 1 ≤ N ≤ 200,000 
- 1 ≤ D ≤ N 
- 1 ≤ Pi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- P1, P2, …, PN এর �েত�েক িভ� িভ� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  D = 1 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) :  

- N ≤ 1,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না 

- সাবটা� #3 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
5 2   
3 4 5 2 1 
5 2   
4 3 2 1 5  
 
নমনুা আউটপুট : 
3 
-1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ এই �েম িবিনময় করেত পাের: 

● �থম এবং প�ম উপাদান িবিনময় করেব 
● তৃতীয় এবং প�ম উপাদান িবিনময় করেব 
● ি�তীয় এবং চতুথ� উপাদান িবিনময় করেব 

 


