
 

 

April Challenge 2019 
Problem Code: SJ1 

 
 

 
Playing with Numbers 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) �েটড ি� �দওয়া হেব; �নাড 1 হল �ট।                 
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �নােডর একটা মান vi এবং অন� একটা প�ারািমটার mi               
রেয়েছ। 
 
িলফ হল এমন একটা �নাড যার �কান চাই� নাই। ি� এর িলফ �নাড সংখ�ােক L �ারা এবং                 
এেদরেক l1, l2,…, lL, �মবধ�মান �েম �কাশ কির। তারপের, �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, িলফ               
li এর উ�র এভােব সং�ািয়ত কির: 

● �েট হেত li এর পাথটা িবেবচনা কেরা। এই পােথর �েত�ক �নােডর জন� (�ট এবং এই               
িলফ সহ), একটা অঋণা�ক পূণ�সংখ�া �বেছ নাও এবং এই �নােডর মানেক এটা �ারা �ণ              
কেরা। 

● এই পােথর সকল �নােড পাওয়া �ণফল�েলার �যাগফল �বর কেরা।  
● এই িলেফর উ�র  ai হল এই �যাগফল modulo এর সেব�া� স�াব� মান।mli

 

সকল িলেফর জন� উ�র খুেঁজ �বর কেরা। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া x এবং y থােক যা �নাড x               

এবং  y এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের। 
● এরপেরর লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  v1, v2, …, vN থােক। 
● এরপেরর লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  m1, m2, …, mN থােক। 

 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন L সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া a1, a2,…, aL              
ি�� কেরা। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 8  
- 2 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ x, y ≤ N 
- 1 ≤ vi ≤ 1018 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ mi ≤ 1018 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� হেব 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
5 
1 2 
2 5 
1 3 
3 4 
2 3 4 6 7 
1 2 3 2 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 9 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: দইুটা িলফ রেয়েছ,  l1 = 4 এবং  l2 = 5। এেদর উ�র হল  a1 = 0 এবং  a2 = 9। 


