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Escape the Tree 

 
�শফ তার জ�িদেনর পা�� েক দঃুসাহিসক করেত চায়। �স স�িত Escape The Room �খলার             
ব�াপাের �েনেছ, তাই �স এরকম একটা �খলার িনেজর একটা সং�রণ �তির করেত চায়। 
 
��েত, h উ�তার একটা ফুল বাইনাির ি�র �েট �শফ তার ব�ুেদরেক ব�ী কের �ফলেব; এই               
ি�েত 2h+1−1 সংখ�ক �নাড থাকেব (1 �থেক 2h+1−1 ন�র �ারা িচি�ত)।�ট হল 1 ন�র �নাড,                
তেব অন� �নাড�েলা ই�ামত ন�র �দওয়া। তার ব�ুরা �ধুমা� এই ি�র একটা িবেশষ িলফ              
�নােড �পৗঁছােল �সখান �থেক পািলেয় �যেত পারেব। তােদর কােছ ি�র গঠেনর ব�াপাের বা             
িবেশষ �নােডর ব�াপাের অন� �কান তথ� �নই। 
 
ব�ুেদরেক িবেশষ �নাডটা খুেঁজ �বর করেত হেব। এটা করেত িগেয় তারা িনেচর দইু ধরেনর              
�েয়িরর মধ� হেত সেব�া� 2 h+1 সংখ�ক �েয়ির িজে�স করেত পারেব: 

● একটা �নাড x �বেছ নাও। এই �েয়িরর উ�ের �নাড x এবং িবেশষ �নােডর মধ�কার              
দরূ� �শফ বেল িদেব। 

● একটা �নাড x এবং একটা পূণ�সংখ�া y �বেছ নাও। �নাড x হেত y দরূে� থাকা সকল িলফ                 
�নাড িবেবচনা কেরা। যিদ এরকম অ�ত একটা �নাড থােক, �শফ এরকম একটা �নাড             
�বেছ �নয় এবং তার উ�ের তার �বেছ �নওয়া �নােডর ন�র বেল �দয়। অন�থায়, �শেফর              
উ�র হেব 0। 

 
�শেফর ব�ুেদরেক িবেশষ �নাডটা খুেঁজ �বর করেত এবং ি� �থেক পালােত সাহায� কেরা। 
 
 
 
 



 

ই�ােরকশন: 
● �থেম, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T পড়েত হেব যা �ট�েকেসর সংখ�া িনেদ�শ             

কের।  এরপের  T �ট�েকেসর ই�ােরকশেনর বণ�না রেয়েছ। 
● �েত�ক �ট�েকেসর জন�, �তামােক ��েত এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া h পড়েত হেব ―             

ফুল বাইনাির ি�র উ�তা।  
● এরপের, তুিম �েয়ির িজে�স করেত পারেব। 

○ �থম ধরেনর একটা �েয়ির িজে�স করেত, �তামােক এক লাইেন দইুটা          
��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 1 ও x (1 ≤ x ≤ 2h+1−1) ি�� করেত হেব। এরপের,              
�তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া পড়েত হেব ― �তামার �েয়িরর উ�র,           
অথবা −1 যিদ �েয়িরটা ভুল হেয় থােক অথবা তুিম �বিশ �েয়ির িজে�স কের             
�ফেলা। 

○ ি�তীয় ধরেনর একটা �েয়ির িজে�স করেত, �তামােক এক লাইেন িতনটা          
��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 2, x ও y (1 ≤ x ≤ 2h+1−1, 0 ≤ y ≤ 2h) ি��                 
করেত হেব। এরপের, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া পড়েত হেব ―           
�তামার �েয়িরর উ�র, অথবা −1 যিদ �েয়িরটা ভুল হেয় থােক অথবা তুিম            
�বিশ �েয়ির িজে�স কের �ফেলা। 

● সবেশেষ, �তামােক এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 3 ও x ি�� করেত হেব,             
�যখােন x হেব িবেশষ �নােডর ন�র। এরপের, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া            
পড়েত হেব: 1 যিদ �তামার উ�র স�ক হেয় থােক, অথবা −1 যিদ �েয়িরটা ভুল হেয়               
থােক অথবা তুিম �বিশ �েয়ির িজে�স কের �ফেলা। যিদ �তামার উ�র স�ক হেয়             
থােক, �তামােক বািক �ট�েকস�েলা সমাধান কের �যেত হেব। 

�খয়াল কেরা �য যখনই তুিম −1 িহেসেব একটা উ�র পাবা, �তামােক �তামার ��া�াম তৎ�ণাৎ              
ব� করেত হেব একটা Wrong Answer verdict পাওয়ার জন�; অন�থায়, তুিম �যেকান            
verdict �পেত পােরা। �েত�ক �ট� �কেসর জন�, তুিম 2h+3 সংখ�ক লাইন ি�� করার             
পরপেরই ��ডার িস�া� িনেব তুিম �বিশ �� িজে�স কের �ফেলেছা ― লাইেনর সংখ�ায় উ�র              
ি�� করাও অ�ভু� � থাকেব, যার অথ� হল 2 h+1 এর �বিশ �েয়ির িজে�স করা। 
 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 2 ≤ h ≤ 15 

 



 

নমনুা ই�ােরকশন: 
You                         Grader 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ এই  ি�  ব�বহার করেছ। িবেশষ �নাডটা হেব �নাড 3। 
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