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Sonya and Queries 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া। 
 
�সািনয়া �বশ সৃজনশীল মানষু, তাই �স একিদন তার িনেজর �বকাির �খালার িস�া� �নয়।             
�সািনয়া �য �দেশ থােক �সখােন এপল পাই �বশ জনি�য়, তাই তার ব�বস�া খুব �ত জেম               
উঠেলা, এবং িকছুিদেনর মেধ� �সািনয়া N সংখ�ক �বকাির �খােল — এই �দেশর N সংখ�ক              
শহেরর �েত�কটােত একটা কের। শহর�েলা 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত এবং �বকাির�েলােক             
শহর অনযুায়ী ন�র �দওয়া হেয়েছ। �েত�ক ম�ুেত� , �েত�ক �বকািরেত একটা িনিদ�� পিরমাণ            
পাই জমা থােক, শহর i �ত মজতু পাই-এর পিরমাণেক Ai �ারা �কাশ কির। �েত�ক �বকাির িভ�                
িভ� পাই �তির কের। 
 
�দশটােত N-1 সংখ�ক রা�া এমনভােব রেয়েছ �যন �যেকান শহর �থেক অন� �যেকান শহের এই              
রা�া�েলা ব�বহার কের যাওয়া যায় (যাওয়ার পেথ অন� শহেরও �যেত পাের)। রা�া�েলা 1             
�থেক N-1 ন�র �ারা িচি�ত। দভু� াগ�বশত �দশটােত ঘন ঘন ভূিমক� হয়, যার ফেল রা�া              
�ভে� যায়। একটা ভা�া রা�া �মরামত করার আগ পয�� তা ব�বহার করা অস�ব। 
 
�েত�ক �বকািরর জন� তার কােনে�ড কে�ােন� হল �সসকল �বকািরর (এই �বকাির সহ) �সট             
�যখােন এই শহর �থেক �কান ভা�া রা�া ব�বহার না কের �যেত পারেব। 
 
�তামােক M সংখ�ক ঘটনা সামাল িদেত হেব। সাত ধরেনর ঘটনা রেয়েছ, �েত�কটােত ঐ �দেশর              
�কানিকছু পিরবিত� ত হয় বা �সািনয়া তার ব�বসার ব�াপাের জানেত চায়: 
 

● ধরন 1: E-তম রা�ার অব�া পিরবিত� ত হয় — যিদ এটা ভা�া না হয় তেব এটা �ভে�                
যায় এবং যিদ এটা ভা�া হয়, তেব এটা �মরামত করা হয়। 



 

● ধরন 2: X-তম �বকাির তার কােনে�ড কে�ােনে�র �েত�ক �বকািরেক (িনেজ সহ) Y            
সংখ�ক পাই পাঠায়। অন�ভােব বলেত �গেল, �বকাির X এর কােনে�ড কে�ােনে�র           
�েত�ক �বকাির  i এর জন�,  Ai এর মান  Y �বেড় যায়। 

● ধরন 3: X-তম �বকািরর কােনে�ড কে�ােনে�র �েত�ক �বকাির তােদর মজতু সকল           
পাই  X-তম �বকািরেত পা�েয় �দয় এবং এ�েলা এটার মজেুত �যাগ হেয় যায়। 

● ধরন 4: �সািনয়া  X-তম �বকািরেত মজতু পাইেয়র সংখ�া জানেত চায়।  
● ধরন 5: �সািনয়া X-তম �বকািরর কােনে�ড কে�ােনে�র সকল �বকািরেত মজতু �মাট           

পাইেয়র সংখ�া জানেত চায়। 
● ধরন 6: X-তম �বকািরর কােনে�ড কে�ােনে�র �েত�ক �বকাির (িনেজ সহ) তােদর           

মজতু সব পাই �বেচ �দয়। অন�ভােব বলেত �গেল, �বকাির X এর কােনে�ড            
কে�ােনে�র �েত�ক �বকাির  i এর জন�,  Ai এর মান 0 হেয় যায়। 

● ধরন 7: �সািনয়া জানেত চায় সব�িন� কয়টা রা�া �মরামত করেল �েত�ক �বকাির            
�জাড়া i ও j এর জন�, �যখােন Ai > 0 ও Aj > 0, �বকাির i হেত �বকাির j �ত �কান ভা�া                      
রা�া ব�বহার না কের �পৗঁছােনা যায়। 

 
�তামােক �সািনয়ার সকল �ে�র (ধরন 4, 5 এবং 7 এর ঘটনা) উ�র িদেত হেব। ���েলার               
উ�র অনলাইেন িদেত হেব, অথ�াৎ তুিম �ধুমা� �েত�ক �ে�র উ�র �দওয়ার পের ��ডােরর             
কাছ �থেক পরব�তী ঘটনা�েলার ব�াপাের জানেত পারেব। 
 
ই�ােরকশন: 

● �থম লাইন �থেক একটা পূণ�সংখ�া G পড়েত হেব — যা বত� মান সাবটাে�র সংখ�া             
িনেদ�শ কের। 

● এরপেরর লাইন �থেক দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M পড়েত হেব। 
● এরপের N-1 সংখ�ক লাইন পড়েত হেব। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N−1) এর জন�, i-তম লাইেন                 

দইুটা পূণ�সংখ�া  u ও  v থােক যা িনেদ�শ কের এই দইুটা শহর  i-তম রা�া �ারা সংযু�। 
● এরপের �তামােক এক লাইেন একটা N-1 �দেঘ��র ি�ং পড়েত হেব। �েত�ক �েযাজ� i এর              

জন�, এই ি�ং এর i-তম অ�র '1' হেব যিদ i-তম রা�া ��েত ভা�া থােক অথবা '0'                
হেব যিদ ভা�া না থােক। 

● এরপের �তামােক এক লাইেন N সংখ�ক পূণ�সংখ�া A1, A2,…, AN পড়েত হেব — ��েত              
মজেুত পাইেয়র সংখ�া। 

● এরপের �তামােক এই কাজ  M সংখ�কবার পুনরাবিৃ� করেত হেব: 
○ এক লাইেন ঘটনার িববরণ থােক। লাইেনর ��েত একটা পূণ�সংখ�া থাকেব যা এই            

ঘটনার ধরন িনেদ�শ কের। 



 

■ ধরন 1 এর �েয়িরেত, এরপের একটা ��স এবং একটা পূণ�সংখ�া E           
থােক। 

■ ধরন 2 এর �েয়িরেত, এরপের একটা ��স এবং দইুটা পূণ�সংখ�া X ও Y             
থােক। 

■ ধরন 3 হেত 6 এর �েয়িরেত, এরপের একটা ��স এবং একটা পূণ�সংখ�া            
X থােক। 

■ ধরন 7 এর �েয়িরেত, এরপের িকছু থােকনা। 
○ যিদ এই ঘটনার ধরন 4, 5 অথবা 7 হয়, তেব এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি��               

করেত হেব — এই �েয়িরর উ�র। 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ G ≤ 5  
- 1 ≤ N, M ≤ 250,000 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- 0 ≤ Ai ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ E ≤ N−1 
- 1 ≤ X ≤ N 
- 0 ≤ Y ≤ 105 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, M ≤ 3,000 
- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  

- ধরন 7 এর �কান ঘটনা থাকেবনা 
- ধরন 1 এর �েত�ক ঘটনায়, একটা ভা�া রা�া �মরামত করা হেব 

- সাবটা� #3 (25 পেয়�) : ধরন 7 এর �কান ঘটনা থাকেবনা 
- সাবটা� #4 (15 পেয়�) : �েত�ক শহর সেব�া� অপর দইুটা শহেরর সােথ            

সরাসির সংযু� থাকেব (ভা�া বা অ�ত রা�া �ারা) 
- সাবটা� #5 (30 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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ব�াখ�া: 



 

এরপেরর ছিব�েলােত �দেশর আিদ অব�া (ছিব 0) এবং �যসব ঘটনা �দেশর অব�ার পিরবত� ন             
ঘটায় তােদর �েত�েকর পেরর অব�া (�মা�েয় ছিব 1 হেত ছিব 6) িনেদ�শ কের।             
�বকাির/শহরেক ব�ৃ �ারা িনেদ�শ করা হয়, অ�ত রা�ােক সাধারণ লাইন �ারা এবং ভা�া             
রা�ােক ড�াশ লাইন �ারা �কাশ করা হয়। �েত�ক বেৃ�র িভতের দইুটা পূণ�সংখ�া আেছ —              
শহর/�বকািরর ন�র এবং তার মজেুত পাইেয়র সংখ�া। 
 

 

 

 


