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Magic Permutations 

 
সাঈদ দইুটা 1 �থেক N পূণ�সংখ�া �েলার পারমেুটশন �য় কের এবং তার নািত রািম ও �ঘাডােক                
�বেলম সলিভং-এ উৎসািহত করেত এ�েলা িদেয় �দয়। 
 
রািম তার পারমেুটশেন �ধু সাইি�ক িশফট করেত পারেব, অথ�াৎ �� হেত �যেকান সংখ�ক             
উপাদান �বেছ িনেয়, তােদর �ম না বদেল, তােদরেক �শেষ িনেয় যােব। অন�িদেক, �ঘাডা তার              
পারমেুটশেন �ধু উপাদান�েলা এেক অপেরর সােথ অদলবদল করেত পারেব। 
 
দইুটা পারমেুটশন P1, P2,…, PN এবং R1, R2,…, RN এর দরূ� হেব �যসকল i, j ইনেড�                
�জাড়ার জন�  Pi = Rj তােদর | i−j| এর �যাগফল। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়ির িনেয় কাজ করেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, সাঈেদর �কান এক নািত              
তার পারমেুটশন িনেয় �খেল (উপের বিণ�ত একটা অপােরশন স�� কের), এবং এরপের �তামার             
সাইদেক জানােত হেব তার নািতেদর বত� মান পারমেুটশেনর দরূ� কত। �খয়াল কেরা �য, একটা             
�েয়িরেত �য পিরবত� ন�েলা আনা হয় তা পরবত� �েয়ির�েলােতও বত� মান থােক। 
 
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 লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং Q �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া A1, A2, …, AN থােক, যা রািমর          
আিদ পারমেুটশন িনেদ�শ কের। 



 

● তৃতীয় লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া B1, B2, …, BN থােক, যা �ঘাডার          
আিদ পারমেুটশন িনেদ�শ কের। 

● এরপেরর  Q সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা �েয়ির িনেচর ফরম�ােট �দওয়া থােক: 
○ 1 z: রািম তার পারমেুটশেনর ��র  z সংখ�ক উপাদান �শেষ িনেয় যায়। 
○ 2 x y: �ঘাডা তার পারমেুটশেনর  x-তম ও  y-তম উপাদান অদলবদল কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — পারমেুটশন�েয়র মেধ�             
বত� মান দরূ� । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 2 ≤ N, Q ≤ 105 

- 1 ≤ x, y ≤ N 
- x ≠ y 
- 1 ≤ z ≤ N−1 
- 1 ≤ Ai, Bi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- A এবং  B পারমেুটশন হেব 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

নমনুা ইনপুট : 
1 
4 3 
1 3 2 4 
4 3 2 1 
1 1 
2 3 1 
1 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
4 
2 
8 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● রািমর পারমেুটশন হেব (1,3,2,4)→(3,2,4,1)→(3,2,4,1)→(4,1,3,2) 
● �ঘাডার পারমেুটশন হেব (4,3,2,1)→(4,3,2,1)→(2,3,4,1)→(2,3,4,1) 

 


