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Army of Me 

 
Dr. D স�িত "Life is short" কথাটা িনেয় িচ�া করেছ। তার যতসব কাজ করার ই�া িছল                
�স সব করার িস�া� �নয়। তেব জীবন �যেহতু �ছাট, সবিকছু িনেজ করার সময় তার �নই। তাই                
�স ��ািনেনটর �তির কের এবং এটােক ব�বহার কের তার N সংখ�ক ��ান �তির কের যােত তার                
hope-to-do-list এর সবিকছু করেত �স সাহায� পায়। Dr. D ��ান�েলােক এক সািরেত দাঁড়             
কিরেয়েছ; �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, সািরর i-তম ��ান হল ��ািনেনটেরর �তির করা Pi-তম              
��ান। 
 
Dr. D এর hope-to-do-list-এ Q সংখ�ক আইেটম আেছ, তাই �তামােক Q সংখ�ক �েয়ির             
স�� করেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, Dr. D দইুটা পূণ�সংখ�া L এবং R �বেছ �নয় যােত 1 ≤ L                  
≤ R ≤ N এবং PL, PL+1,…, PR ��ান�েলােক একটা কাজ করেত পাঠায়। Dr. D তার িলে�র                 
পরবত� আইেটেম যাওয়ার আেগ এই ��ান�েলা কাজ �শষ কের িফের আসার জন� অেপ�া কের,              
তাই একটা ��ানেক িবিভ� �েয়িরেত একািধকবার �নওয়া হেত পাের। 
 
��ােনর একটা �েপর শি� হল ঐ �েপর সেব�া� ��ােনর সংখ�া যারা সািরেত পাশাপািশ             
অবি�ত এবং তােদরেক এমনভােব পুনরায় সাজােনা যায় যােত তােদর আইিড Pi-�েলা           
ধারাবািহক হয় (তােদরেক Cloninator ধারাবািহকভােব �তির কেরিছল)। Dr. D জানেত চায়           
তার কােজর জন� �যসব �প �স �বেছ �নয় �স�েলা যেথ� শি�শালী িক না। �েত�ক �েয়িরর               
জন�, Dr. D একটা কােজ ��ােনর �য �প পাঠায় তার শি� গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  P1, P2, …, PN থােক। 



 

● এরপেরর Q লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না �দওয়া থােক। এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন দইুটা            
��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া X এবং Y �দওয়া থােক; এই �েয়িরর জন� L এবং R এভােব              
গণনা করা যােব: 

○ ধির  last হল পূব�বত� �েয়িরর উ�র, অথবা 0 যিদ এটা �থম �েয়ির হয়। 
○ L = ((X+last−1)%N)+1 গণনা কেরা। 
○ R = ((Y+last−1)%N)+1 গণনা কেরা। 
○ যিদ  L > R হয়, তেব  L এবং  R অদলবদল (swap) কের নাও। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন�, এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  �দ� �েপর শি� । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 5⋅105  
- P1, P2,…, PN হেব 1, 2,…,  N এর একটা পারমেুটশন 
- 1 ≤ X, Y ≤ N 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (21 পেয়�) :  N, Q ≤ 5,000 
- সাবটা� #2 (79 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
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