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OWCA Files 

 
Agent P এর িরেপাট� খুজঁেত O.W.C.A. (The Organization Without A Cool Acronym)            
�ত Dr. D চুিপসাের �েবশ কেরেছ। �স ইিতমেধ� O.W.C.A.-র ভ� খুেঁজ �পেয়েছ �যখােন             
�মজর মেনা�াম O.W.C.A. ফাইল রােখ। দভু� াগ�বশত, ভ�টা �মজর মেনা�ােমর �গাপন          
পাসওয়াড�  �ারা সংরি�ত।  
 
Dr. D জােন �মজর মেনা�াম সবসময়ই N সংখ�ক পূণ�সংখ�া A1, A2,…, AN পছ� করেতা এবং               
�স �য পাসওয়াড� �বেছ িনেয়েছ �সটা এেদর মেধ� K সংখ�ক পূণ�সংখ�ার �ণফল modulo �কান              
�মৗিলক সংখ�া P (�যেহতু �ণফল িবশাল হেয় �যেত পাের এবং তার মেন রাখা ক�কর হেয়               
যােব)। �ণফেলর পূণ�সংখ�া�েলা A এর আলাদা আলাদা উপাদান হওয়া বাধ�তামলূক নয়।           
�মজর মেনা�াম K সংখ�ক ইনেড� i1, i2,…, iK �বেছ িনেয়েছ এবং Ai1⋅Ai2⋅…⋅AiK modulo P              
গণনা কেরেছ। 
 
অেনক পির�ম কের P, K এবং A এর মান Dr. D খুেঁজ �বর কেরেছ, তেব �স জােন না ধারা A                    
হেত �মজর মেনা�াম িকভােব K সংখ�ক পূণ�সংখ�া �বেছ িনেয়েছ। ভে�র িভতের �যেত, Dr. D              
Bruteforceinator �তির কেরেছ, �যটা K সংখ�ক স�ক ইনেডে�র সকল ধারা i1, i2,…, iK             
িনেয় �চ�া করেব (�মাট NK সংখ�ক ধারা) এবং �েত�কটার জন�, Ai1⋅Ai2⋅…⋅AiK গণনা করেব             
এবং modulo P �ত এটার ভাগেশষ পাসওয়াড� িহেসেব িদেয় �দখেব। একটা স�ক পাসওয়াড�             
�দওয়ার পেরও Bruteforceinator �চ�া করেত থােক এবং ভ� আনলক কের �ধুমা� NK            
সব�েলা উপায় �চ�া করার পের। 
 
Bruteforceinator যখন তার কাজ করেছ, Dr. D তখন জানেত চায় �েত�ক স�াব� পাসওয়াড�             
এটা কয়বার �চ�া কের �দখেব। 0 হেত P−1 (inclusive) �েত�ক i এর জন�, i �ক পাসওয়াড�                



 

িহেসেব Bruteforceinator কয়বার �চ�া কের �দখেব। �যেহতু এই সংখ�া�েলা িবশাল হেয় �যেত            
পাের, এেদরেক modulo 998,244,353-�ত গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, P এবং  K �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
এক লাইেন P সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� কেরা। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ P) এর জন�,                 
এেদর মেধ� i-তম পূণ�সংখ�া হেব Bruteforceinator কয়বার i−1 �ক পাসওয়াড� িহেসেব �চ�া            
কের �দখেব, modulo 998,244,353। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, P ≤ 259,431 
- P একটা �মৗিলক সংখ�া 
- 0 ≤ Ai ≤ P−1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ K ≤ 109+9 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (16 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 400 
- সাবটা� #2 (84 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
6 11 3 
9 8 4 3 5 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 27 9 31 28 32 19 15 18 22 15 
 


