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Doofish Set 

 
Dr. D আেরকটা ইেনটর উ�াবন কেরেছ: �হইটইেনটর। �স এটা N সংখ�ক মানেুষর (1 �থেক N               
ন�র �ারা িচি�ত) একটা �েপ �ট� করেত চায়। �হইটইেনটর �যেকান সংখ�কবার ব�বহার            
করা যােব; একবার ব�বহার করেত Dr. D �ক N সংখ�ক মানষুেক দইুটা �েপ ভাগ করেত হেব                
এবং �হইটইেনটেরর ফায়ার বাটেন চাপ িদেত হেব। এধরেনর একটা ভাগেক আমরা একটা ডুিফশ             
�সট বলব। এরপের, িভ� �েপ থাকা �িত দইুজেনর মেধ� ঘৃণা �তির হেব। ঘৃণা চেল যায় না ―                 
�যেকান দইুজন মানষু এেক অপরেক �হইটইেনটর ব�বহার করার আেগ ঘৃণা করেল এর পেরও             
তারা এেক অপরেক ঘৃণা করেব। 
 
�হইটইেনটর �চুর পিরমাণ শি� ব�বহার কের। ধির এেক K সংখ�কবার ব�বহার করা হেব।             
তাহেল এটা K⋅N একক শি� খরচ করেব। যিদ এই সংখ�া 106 পার কের তেব Dr. D                
�হইটইেনটর ব�বহার করেত পারেব না। 
 
Dr. D অংক কেষ সবেচেয় দ�ু ঘৃণার িসে�ম �বর কেরেছ: �যখােন M �জাড়া মানষু এেক               
অপরেক ঘৃণা কের। �তামােক এই �জাড়া�েলা �দওয়া হেব। �সখােন অন� �কান মানেুষর �জাড়া             
থাকেত পারেব না যারা এেক অপরেক ঘৃণা কের। ��েত, এই N সংখ�ক মানেুষর মেধ� �কান               
ঘৃণা �নই। এখন Dr. D জানেত চায়: �হইটইেনটর ব�বহার কের সবেচেয় দ�ু িসে�ম �তির করা               
যায় িক না? যিদ করা যায়, তেব সব�িন� কতবার তার এটা ব�বহার করা লাগেব এবং �কান                
ডুিফশ �সট িনেয় করা লাগেব? Dr. D �ক উ�র খুেঁজ �বর করেত সাহায� কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দওয়া থােক। 



 

● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ai এবং bi থােক যা িনেদ�শ কের ai ও bi মানষু               
এেক অপরেক ঘৃণা করেব। 

 
আউটপুট: 
যিদ �কানভােব Dr. D এর উে�শ� পূরণ করা স�ব না হয় অথবা �েয়াজনীয় শি�র পিরমাণ               
106 পার হেয় যায়, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া −1 ি�� কেরা। 
 
অন�থায়, �থেম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া K ি�� কেরা ― সব�িন� যতবার Dr. D �ক               
�হইটইেনটর ব�বহার করেত হেব। এরপের K সংখ�ক লাইন ি�� কেরা; �েত�ক লাইেন একটা             
ি�ং থােক যা একবার �হইটইেনটর ব�বহার করার সমেয়র ডুিফশ �সট বণ�না কের। 
 
একটা ি�ং S একটা ডুিফশ �সট বণ�না কের যিদ এেত �ক N সংখ�ক অ�র থােক এবং �েত�ক                 
অ�র হয় '0' অথবা '1'। একটা ডুিফশ �সট এক �জাড়া �প িনেদ�শ কের। �েত�ক �েযাজ� i এর                 
জন�, যিদ S এর i-তম অ�র '1' হয়, তেব i-তম মানষু �থম �েপ থাকেব এবং যিদ এটা '0' হয়,                   
এই মানষু ি�তীয় �েপ থাকেব।  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 105  
- 0 ≤ M ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ ai, bi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  M = N⋅(N−1)/2 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 3 
1 2 
1 3 
2 3 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
2 
110 
100 


