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Professor on a Trip 

 
�েফসর তার পিরবােরর সােথ একটা �মেণ যাে�ন। তারা �য �দেশ থােক তােত N সংখ�ক �েদশ               
(1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) রেয়েছ এবং R সংখ�ক আ��েদশ উভমখুী রা�া তােদরেক              
সংযু� কের। �েত�ক রা�ার জন� আমােদর জানা আেছ তা পার করেত �েফসেরর কত �ালানী              
দরকার; একটা �েদেশর িভতের চলােফরায় �কান �ালানী লােগ না। �েত�ক i এর জন�, �েদশ i               
�ত �ালানীর দাম িনিদ�� এবং তা  Fi একক �িত িলটার। 
 
�েফসেরর অসাধারণ �িতভা থাকা সে�ও, তার িকছু বােজ অভ�াস আেছ: �স খুবই িমতব�য়ী,             
তাই �স তার কাের িবশাল আকােরর ব�ােরল িনেয় চলােফরা কের যােত অিতির� �পে�াল মজদু              
রাখা যায় এবং দামী �েদেশ �পে�াল �কনা না লােগ। তাই �স �মণকােল �যেকান ম�ুেত� �যেকান               
পিরমাণ �ালানী বহন করেত পাের, এবং খরচ বাঁচােত তার একই �েদেশ একািধকবার �যেত             
আপি� নাই। �েফসর �কান �ালানী ছাড়া �মণ �� কের। 
 
�েদশ P �থেক �েদশ Q �ত �মণ করেত �েফসেরর �ালানীেত সব�িন� কত খরচ করেত হেব তা                
খুেঁজ �বর কেরা। 
 
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 R �দওয়া           
থােক। 

● এরপেরর R লাইেনর �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u, v এবং w            
�দওয়া থােক যা িনেদ�শ কের �েদশ u ও �েদশ v একটা রা�া �ারা সংযু� এবং এই রা�া                 
িদেয় �যেত  w িলটার �ালানী লােগ। 



 

● এরপেরর লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  F1, F2, …, FN থােক। 
● এরপেরর লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  P এবং  Q থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �েফসেরর সব�িন�               
যত অথ� খরচ করেত হেব । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 300 
- 1 ≤ R ≤ N⋅(N−1)/2 
- 1 ≤ u, v, P, Q ≤ N 
- �েত�ক রা�া দইুটা িভ� �েদশেক সংযু� কের 
- �কান দইুটা রা�া একই �েদশ �জাড়ােক সংযু� কের না 
- 1 ≤ w ≤ 106 

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

- সাবটা� #1 (40 পেয়�) :  N ≤ 50 
- সাবটা� #2 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
4 3 
1 2 3 
2 3 1 
2 4 7 
3 6 2 2 
1 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
28 
 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: �েফসর �েদশ 1 হেত 10 িলটার �পে�াল �য় কের �েদশ 2 �ত �যেত পাের এবং এরপের                  
�েদশ 4-এ �যেত পাের। এভােব �স 30 একক অথ� খরচ করেব। তেব, সেব�া�ম সমাধান হেব               
�েদশ 1 �থেক 4 িলটার �পে�াল �য় করা, �েদশ 2 �ত যাওয়া, �েদশ 3-এ যাওয়া, �েদশ 3-এ 8                  
িলটার �পে�াল �য় করা, এবং এরপের �েদশ 4-এ যাওয়া, এেত মা� 28 একক অথ� খরচ হেব। 


