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Curing Kingdom 

 
তুিম একটা রােজ�র রাজা, এবং �তামার শহর�েলােত এক অজানা �রােগর সং�মণ ঘেটেছ!  
 
রাজ�েক একটা N শহেরর �াফ আকাের �কাশ করা যােব, যারা 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত,                
এবং তােদর মেধ� M সংখ�ক আনওেয়েটড বাইিডেরকশনাল �রাড রেয়েছ। এই �াফটা কােনে�ড            
হেব এবং এেত �কান �সলফ-লপু বা মাি�পল এজ থাকেব না। 
 
তুিম সং�মণ দরূ করেত চাও। ��েত �তামার কােছ একটা ঔষধ আেছ, যা তুিম শহর�েলার              
একটা সাবেসট �বেছ িনেয় �স�েলােত পাঠােব; এই শহর�েলা তৎ�ণাৎ আেরাগ� লাভ কের।            
i-তম শহের ঔষধ পাঠােনার খরচেক wi �ারা �কাশ কির। একটা শহেরর সাবেসেট ঔষধ             
পাঠােনার খরচ হল এই সাবেসেটর �েত�ক শহের ঔষধ পাঠােনার খরেচর �যাগফল। 
 
�সৗভাগ�বশত �তামােক সকল শহের একসােথ ঔষধ পাঠােত হেব না, �যেহতু তুিম এেক এভােবও             
�পৗঁিছেয় িদেত পােরা: যত�ণ পয�� অ�ত একটা সং�িমত শহর থােক, একটা সং�িমত শহর             
�বেছ নাও যােত এই শহর এবং একটা আেরাগ� লাভ করা শহেরর মেধ� একটা রা�া থােক, ফেল                
এই শহরটাও আেরাগ� লাভ কের। এই প�িতেত একবাের একটা শহর কের আগােনা হয়, যত�ণ              
না সব শহর আেরাগ� লাভ কের। 
 
সং�মণ যােত িমউেটট না করেত পাের, আেরা একটা শত� �মেন চলেত হেব: এই প�িত �েয়ােগর               
আেগ এবং পের সং�মণ একটা কােনে�ড সাব�াফ আকাের থাকেব। অথ�াৎ, যখনই তুিম একটা             
শহর �বেছ িনেব, এর মেধ� আেরাগ� লাভ করা শহর�েলােক (এবং �য রা�া�েলার অ�ত একটা              
পােশ এরা থােক) বাদ িদেয় �য সাব�াফটা পাওয়া যায় �সটােক অবশ�ই কােনে�ড হেত হেব। 
 



 

��েত ঔষধ পাঠােনার সব�িন� খরচ খুেঁজ �বর কেরা যােত উপের বিণ�ত প�িতেত সকল শহের              
ঔষধ �পৗঁেছ িদেয় আেরাগ� লাভ করা স�ব হয়। তাছাড়া একটা উপায় খুেঁজ �বর কেরা, অথ�াৎ               
সব�িন� খরেচ ��েত ঔষধ �পৗঁছােনা শহর�েলা এবং এরপের আেরাগ� লাভ করা শহর�েলার            
ধারা বলেত হেব। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  w1, w2, …, wN থােক। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া a এবং b �দওয়া থােক যা              

শহর  a এবং  b এর মেধ� একটা রা�া িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� দইুটা লাইন ি�� কেরা। 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া K থাকেব যা িনেদ�শ কের �কান শহর�েলােত তুিম ��েত             
ঔষধ পাঠােব। 

● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া p1, p2,…, pN থাকেব যার অথ�            
হল: 

○ p1, p2,…, pN শহর�েলােত তুিম ��েত ঔষধ পাঠােব। 
○ �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N − K) এর জন�, pK+i িনেদ�শ কের এরপের i-তম শহর                 

আেরাগ� লাভ কের। 
 
�তামার আউটপুটেক িনেচর শত� �েলা �মেন চলেত হেব: 

● 1 ≤ K ≤ N 
● p1, p2,…, pN হেব 1, 2,...,  N এর একটা পারমেুটশন 

● সব শহর আেরাগ� লাভ করার সকল উপােয়র মেধ� সব�িন� হয়∑
K

i=1
wpi

 

● �েত�ক �েযাজ� i > K এর জন�, শহর pi এবং �কান এক শহর pj এর মেধ� একটা রা�া                  
থাকেব �যখােন  j < i। 

● �েত�ক �েযাজ� i > K এর জন�, শহর pi, pi+1,…, pN �ক একটা কােনে�ড সাব�াফ               
গঠন করেত হেব।  

 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N, M ≤ 500,000 
- 1 ≤ wi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 500,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 500,000 পার করেব না  
- �াফটা কােনে�ড হেব এবং এেত �কান �সলফ-লপু বা মাি�পল এজ থাকেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :   M = N−1, অথ�াৎ �াফটা একটা ি� হয় 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) :   wi = 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� #3 (20 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: ��েত শহর 4 এবং 2 �ত ঔষধ পাঠাই যার খরচ 3 + 5 = 8। এরপের, ঔষধ শহর 1                     
এবং তারপের শহর 3 এ �পৗঁছাই। 
 
�কস 2: ��েত শহর 4 এ ঔষধ পাঠাই, যার খরচ 10। 


