
 

ADITREE: Adi and the Tree 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
আিদর শহর� এক� আনিডেরে�ড ি� (অথ�াৎ, এক� কােনে�ড অ�াসাইি�ক �াফ) এর মত �দখেত যার N-� ভারেট� 
(1 �থেক N �ারা িনেদ� িশত) রেয়েছ। �েত�ক� ভারেটে� এক� ঘর রেয়েছ।  
 
��েত সকল ঘের লাইট ব� অব�ায় আেছ। সমেয়র সােথ সােথ M-� ঘটনা ঘেট। �েত�ক� ঘটনায় দ�ু  ভারেট�  a 
এবং b (a ≠ b) থােক, �যখােন a এবং b  ভারেটে�  অবি�ত ঘেরর লাইেটর অব�া বদেল যায়। অথ�াৎ, এই ঘর�েলােত 
যিদ লাইট �ালােনা অব�ায় থােক তেব তা ব� হেয় যায় এবং তি�পরীত।  
 
দ’ু�  ভারেটে�র মধ�বত� দরূ� হল তােদর মােঝ �য িস�ল পাথ রেয়েছ তােত এেজর সংখ�া। ��তই, �য সকল ঘের লাইট 
�ালােনা অব�ায় আেছ তােদর সংখ�া সবসময় �জাড়।  �িত�  ঘটনার  পর, �য সকল  ভারেটে� অবি�ত  ঘের লাইট 
�ালােনা অব�ায় আেছ, তােদরেক �জাড়ায় �জাড়ায় �মলােত হেব (�েত�ক�  ভারেট� �কবল এক�  �জাড়ায় থাকেব)। 
এক� একি�ত হওয়ার খরচ হল,  �েত�ক� �জাড়ার ভারেট� দ’ু�টার মধ�বত� দরূে�র �যাগফেলর স�াব� সব�িন� মান। 
উদাহরণ��প, যিদ �কবলমা� দ’ু� ঘের  লাইট �ালােনা অব�ায় থােক, তাহেল একি�ত হওয়ার  খরচ হল ঐ ভারেট� 
দ’ু�টার মধ�বত� দরূ�। যিদ �কােনা ঘেরই লাইট �ালােনা  অব�ায়  না থােক তাহেল  একি�ত হওয়ার  খরচ হল 0।  
 
�েত�ক� ঘটনার পর আিদ জানেত চায় �য �সই সমেয় একি�ত হওয়ার খরচ কত। এই খরচ� খুেঁজ �বর কেরা! 
 
 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ�সংখ�া N �দওয়া থাকেব। 
● পরবত� N-1 � লাইেনর �িত�েত ��স িদেয় আলাদা করা দ’ু� পূণ�সংখ�া a এবং b  �দওয়া থাকেব যা িনেদ�শ 

কের a এবং b ভারেটে�র মােঝ এক� এজ রেয়েছ। 
● পরবত� লাইেন এক� পূণ�সংখ�া M �দওয়া থাকেব। 
● পরবত� M-� লাইেনর �িত�েত ��স িদেয় আলাদা করা দ’ু� পূণ�সংখ�া a এবং b  �দওয়া থাকেব যা িনেদ�শ 

কের এক� ঘটনা।  
 
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�েত�ক� ঘটনার জন�  এক� লাইেন এক� সংখ�া ি�� কেরা - ঐ  ঘটনার পরপর  একি�ত হওয়ার  খরচ।  
 
 
শত� াবলীশত� াবলী: 

● 1 ≤ N,M ≤ 250,000  
● 1 ≤ a,b ≤ N 

 
 
 



 

 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
6 
1 2 
2 3 
2 4 
4 5 
4 6 
3 
3 6 
2 5 
1 6 
 
উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
3 
3 
4 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�থম ঘটনার পর  3 এবং 6 নং ঘের লাইট �ালােনা  অব�ায়  আেছ। 3 এবং 6 নং ভারেটে�র মধ�বত� দরূ� হল 3।  
 
ি�তীয়  ঘটনার পর 2,  3, 5 এবং 6 নং ঘের লাইট �ালােনা  অব�ায়  আেছ। আমরা 2 ও 3 নং ভারেট� (যােদর দরূ� 1) 
এবং 5 ও 6 নং ভারেট� (যােদর দরূ� 2) িনেয় �জাড়া বানােত পাির �যখােন খরচ হল 1+2 = 3।  
 
তৃতীয়  ঘটনার পর 1, 2,  3 এবং 5 নং ঘের লাইট �ালােনা  অব�ায়  আেছ। আমরা 1 ও 2 নং ভারেট� (যােদর দরূ� 1) 
এবং 3 ও 5 নং ভারেট� (যােদর দরূ� 3) িনেয় �জাড়া বানােত পাির �যখােন খরচ হল 1+3 = 4।  


