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Chef Designed a Network 

 
�শফ �কাডেশেফর একজন �নটওয়াক� ইি�িনয়ার। তােক একটা �নটওয়াক� িডজাইন করেত হেব           
�যটা  N সংখ�ক কি�উটার সংযু� করেব (1 �থেক  N ন�র �ারা িচি�ত)। 
 
�নটওয়ােক� N সংখ�ক কি�উটার থাকেব এবং �ক M সংখ�ক তার থাকেব। সাধারণত, একটা             
তার দইুটা িভ� কি�উটারেক সংযু� কের, িক� �শফ চাইেল একটা কি�উটারেক িনেজর            
সােথ সংযু� করেত পারেব। একটা �কবলেক একটা কি�উটার �জাড়া (u, v) �ারা �কাশ কির              
যােদর এই তার সংযু� কের, �যখােন 1 ≤ u ≤ v ≤ N। �যেকান কি�উটার �জাড়া (u, v) এর                   
জন�, সেব�া� একটা তার থাকেত পারেব �যটা এই কি�উটার �জাড়ােক সরাসির সংযু� করেব। 
 
একটা কি�উটােরর সােথ সরাসির সংযু� কি�উটার সংখ�ােক এর ডাটা কনজা�শন ফ�া�র           
িহেসেব সং�ািয়ত কির। িবেশষত, যিদ একটা কি�উটার v সরাসির িনেজর সােথ সংযু� থােক             
(একটা তার (v, v) �ারা), এেক িনেজর সােথ সংযু� িহেসেব �ক একবার গণনা করা হেব। পুেরা                
�নটওয়ােক� র ডাটা কনজা�শন ফ�া�র হল সকল কি�উটােরর মেধ� সেব�া� ডাটা          
কনজা�শন ফ�া�র। 
 
�নটওয়ােক� র �েত�ক কি�উটার অন� সকল কি�উটােরর সােথ সংযু� হেত হেব (�ত�� বা            
পেরা�ভােব), যােত তারা এেক অপেরর সােথ �যাগােযাগ করেত পাের। এমন একটা �নটওয়াক�            
িডজাইন করা স�ব িক না তা যাচাই কেরা। যিদ তা স�ব হয়, �নটওয়ােক� র সব�িন� স�াব�               
ডাটা কনজা�শন ফ�া�র  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 এবং একমা� লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং           
M �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� ডাটা               
কনজা�শন ফ�া�র অথবা  -1 যিদ �শফ বিণ�ত উপােয় �নটওয়াক�  িডজাইন করেত না পাের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5·105 

- 1 ≤ N ≤ 106 

- 0 ≤ M ≤ 1015 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- 1 ≤ N ≤ 10 

- 0 ≤ M ≤ 103 
- সাবটা� #2 (10 পেয়�) : 1 ≤  T ≤ 102 
- সাবটা� #3 (10 পেয়�) : 1 ≤  T ≤ 103 

- সাবটা� #4 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
2 3 
5 6 
3 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
2 
2 
 
 
 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: �নটওয়ােক� কি�উটার 1 ও 2 সংযু� করেত হেব, কি�উটার 1 �ক িনেজর সােথ               
সংযু� করেত হেব এবং কি�উটার 2 �ক িনেজর সােথ সংযু� করেত হেব। তাহেল, �েত�ক              
কি�উটােরর ডাটা কনজা�শন ফ�া�র 2 কারণ �স িনেজর সােথ এবং অন� কি�উটােরর            
সােথ সংযু�। 
 
�কস 3: এখােন, কি�উটার (1, 2), (1, 3) এবং (2, 3)-�ক তার িদেয় সংযু� করা যােব।                
�েত�ক কি�উটােরর ডাটা কনজা�শন ফ�া�র 2। একটা �নটওয়াক� রেয়েছ যার ডাটা           
কনজা�শন ফ�া�র 1, �যখােন �েত�ক কি�উটার িনেজর সােথ সংযু�, িক� সকল           
কি�উটার সংযু� না, তাই এই �নটওয়াক�  স�ক নয়। 
 


