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Secret Mission 

 
�শফল�া� হল একটা �দশ যােত N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) শহর এবং M সংখ�ক                 
উভমখুী রা�া আেছ। �শফ রগ�ান জশ খাবােরর একটা �গাপন �রিসিপ ছড়ােনার িমশেন আেছ।             
�শেফর কােছ একটা ধারা A1, A2,…, AK আেছ এবং তােক এভােব শহর �মণ করেত হেব: �স                
শহর A1-এ �� করেব, এরপের শহর A2-�ত যােব, এরপের �সখান �থেক শহর A3-�ত যােব এবং               
এভােব �যেত থাকেব যত�ণ না �স শহর AK-�ত �পৗঁছায়। �খয়াল কেরা �য A �ত একটা শহর                
একািধকবার থাকেত পাের, তেব �েত�ক �েযাজ� i এর জন� Ai ≠ Ai+1। দইুটা শহেরর মেধ� �মণ                
করার সময়, �শফ সবসময় তােদর মধ�কার সবেচেয় �ছাট �দেঘ��র �কান এক পথ িদেয় যায়              
(তােদর মেধ� আবার �মণ করেত হেল একই পেথ যাওয়া বাধ�তামলূক নয়)। 
 
�কান শহর�েলা �শেফর ল�� তা সরকার িচি�ত করেত চায়। তেব তারা ধারা A জােন না।               
তারা িমশেনর সময় �শেফর চলােফরা িহেসেব শহেরর একটা ধারা B1, B2,…, BL িচি�ত             
কেরেছ। ��ভােব বলেত �গেল, B1 = A1 হল �য শহের �শফ �� কের, এর পের �েত�ক �েযাজ�                 
i এর জন�, �স শহর Bi �থেক শহর Bi+1-এ তােদর মধ�কার সরাসির রা�া ব�বহার কের যায়                
এবং সবেশেষ �স BL = AK শহের তার িমশন �শষ কের। �শেফর ধারা A হেব B এর একটা                  
উপধারা �যেহতু �শফ �য সংি�� পথ�েলা ধের িগেয়িছল �স�েলাও ধারা B �ত আেছ। এটা              
িনি�ত �য �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� শহর  Bi এবং  Bi+1 এর মেধ� একটা সরাসির রা�া আেছ। 
 
�শফল�াে�র সরকারেক সব�িন� সংখ�ক ল�� খুেঁজ �পেত সাহায� কেরা অথ�াৎ �দ� ধারা B এর              
সােথ সাম�স�পূণ� একটা ধারা A এর K এর সব�িন� মান, অথবা িনধ�ারণ কেরা �য এমন �কান                
ধারা  A এর অি�� �নই। 
 
 
 



 

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 িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, M এবং L           

�দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  L সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  B1, B2, …, BL থােক। 
● এরপেরর M লাইেনর �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u, v এবং w            

থােক যা িনেদ�শ কের শহর  u ও  v এর মেধ�  w �দেঘ��র একটা রা�া রেয়েছ। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� স�াব� K              
অথবা  −1 যিদ একটা ধারা  A এর অি�� না থােক। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 2 ≤ N ≤ 200 
- 1 ≤ M ≤ N⋅(N−1)/2 
- 2 ≤ L ≤ 10,000 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- u ≠ v 
- 1 ≤ w ≤ 106 

- �েত�ক �জাড়া শহেরর মেধ� সরাসির সেব�া� একটা রা�া থাকেব 
- �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, শহর Bi এবং Bi+1 এর মেধ� একটা সরাসির রা�া              

থাকেব 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  w = 1 
- সাবটা� #2 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
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