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Parity Again 

 
�তামােক একটা �সট  S এবং  Q সংখ�ক �েয়ির �দওয়া হেব। ��েত  S খািল। �েত�ক �েয়িরেত: 

● �তামােক একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া  X �দওয়া হেব।  
● �তামােক  S এ  X �যাগ (insert) করেত হেব।  
● এই �েয়িরর পূেব� �েত�ক y ∈ S এর জন� (যােত y ≠ X), �তামােক S এ y⊕X ও �যাগ                   

করেত হেব (⊕ �ারা bitwise XOR অপােরশন বঝুায়)। 
● এরপের, �তামােক দইুটা মান E এবং O িনণ�য় করেত হেব: S এর যত�েলা সংখ�ার              

বাইনাির �েপ যথা�েম �জাড় সংখ�ক 1 রেয়েছ এবং িবেজাড় সংখ�ক 1 রেয়েছ। 
 
�খয়াল কেরা �য একটা �সেট এক উপাদান একািধকবার থাকেত পাের না, তাই যিদ তুিম S এ                
এমন একটা উপাদান �যাগ করেত চাও যা  S এ বত� মােন উপি�ত, তেব �সে�ে� িকছুই ঘটেব না। 
 
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 একটা পূণ�সংখ�া  Q �দওয়া থােক। 
● এরপেরর Q সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া X �দওয়া থােক যা একটা             

�েয়ির িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  E এবং  O ি�� করেত হেব। 
 
 
শত� াবিল: 



 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ Q, X ≤ 105 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- 1 ≤ Q ≤ 1,000  
- 1 ≤ X ≤ 128 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 
4 
2 
7 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 1 
1 2 
3 4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1:  

● ��েত �সট খািল থােক:  S = {}। 
● �থম �েয়িরর পের, S = {4}, তাই �ধু একটা উপাদান রেয়েছ যার বাইনাির �েপ              

("100") এ িবেজাড় সংখ�ক 1 রেয়েছ। 
● ি�তীয় �েয়িরর পের, S = {4,2,6}, একটা উপাদান রেয়েছ যার বাইনাির �েপ (6 হল              

"110") এ �জাড় সংখ�ক 1 রেয়েছ এবং দইুটা উপাদােন িবেজাড় সংখ�ক 1 রেয়েছ। 
● তৃতীয় �েয়িরর পের,  S = {4,2,6,7,3,5,1}। 


