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Random Chocolates 

 
আমরা সবাই জািন �শফ তার জ�িদেনর উপহার িহেসেব N চেকােলেটর (1 �থেক N ন�র �ারা               
িচি�ত) একটা বা� �পেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম চেকােলেটর িম�� Wi। �শফ              
তার ভাইেয়র সােথ মজার জন� িনেচর randomised �খলাটা �খলেব: 

● �থেম, 1 �থেক N এর মেধ� (inclusive) একটা পূণ�সংখ�া uniformly randomly �বেছ            
�নওয়া হয়। 

● এরপের, পরপর k বার, �শফ বা� হেত একটা চেকােলট uniformly randomly এবং            
independently �বেছ িনেব (�েত�ক চেকােলট একািধকবার �বেছ �নওয়া যােব)। �েত�ক          
i (1 ≤ i ≤ k) এর জন�, �শেফর �বেছ �নওয়া i-তম চেকােলেটর িম��েক Ai �ারা �কাশ                 
কির। 

● �শেফর ভাইও একই কাজ কের ― পরপর k বার, �সও বা� হেত একটা চেকােলট              
uniformly randomly এবং independently �বেছ িনেব (তাই, �শফ �য চেকােলট�েলাই          
�বেছ িনক না �কন, এখেনা তার ভাই �যেকান চেকােলট একািধকবার �বেছ িনেত            
পারেব)। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ k) এর জন�, �শেফর ভাইেয়র �বেছ �নওয়া i-তম চেকােলেটর                
িম��েক  Bi �ারা �কাশ কির। 

● এই �খলার ��ার হেব ।cd(A , )∑
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এই ��ােরর �ত�ািশত মান (expected value) খুেঁজ �বর কেরা। এটা �মাণ করা যােব �য এই               
�ত�ািশত মানেক একটা ভ�াংশ আকাের �কাশ করা যােব, �যখােন P ও Q ধনা�ক পূণ�সংখ�া   Q

P           
এবং Q ও 998,244,353 সহেমৗিলক হেব। �তামােক P⋅Q−1 modulo 998,244,353 গণনা           
করেত হেব, �যখােন  Q−1 িনেদ�শ কের  Q এর multiplicative inverse modulo 998,244,353। 
 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকেসর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  W1, W2, …, WN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�, এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া P⋅Q−1 modulo 998,244,353 ি��           
করেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 3⋅105 

- 1 ≤ Wi ≤ 5⋅105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 
1 2 3 
4 
2 2 2 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
887328320 
15 
 
ব�াখ�া: 
�কস 2: 

● যখন  k = 1, ��ার হেব 1 2⋅2 = 2। 
● যখন  k = 2, ��ার হেব 2 2⋅2 = 8। 
● যখন  k = 3, ��ার হেব 3 2⋅2 = 18। 
● যখন  k = 4, ��ার হেব 4 2⋅2 = 32। 

�ত�ািশত ��ার হেব ।54
2+8+18+32 = 1  


