
 

 

November Lunchtime 2018 
Problem Code: BPS 

 
 

 
Beats and Pieces 

 
�শেফর কােছ একটা N পূণ�সংখ�ার এের [A1, A2,…, AN] �দওয়া আেছ। �স M সংখ�ক অপােরশন               
করেত চায়; �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, i-তম অপােরশন হল [Ali,…,Ari] সাব-এের                
উলটােনা।  
 
�েত�ক অপােরশন �ক একবার করেত হেব। তেব �শেফর কােছ মেন নাই �কান �েম এ�েলা              
করা উিচত, তাই �স M অপােরশেনর একটা uniformly random permutation �বেছ িনেত চায়             
এবং এ�েলােক এই �েম স�� করেত চায়।  
 
অপােরশন�েলা যিদ পারমটু করা না হত (অথ�াৎ 1 �থেক M �েম করা হয়) তেব �য এের পাওয়া                 
�যত তােক B �ারা �কাশ কির। �শফ যিদ সব অপােরশন র �া�ম �েম স�� কের তেব �য এের                 
পাওয়া যােব তা B এর সমান হওয়ার স�াব�তা �বর কেরা। এই স�াব�তােক P/Q ভ�াংশ              
আকাের �কাশ করা যােব, �যখােন P এবং Q হল সহেমৗিলক ধনা�ক পূণ�সংখ�া। P এবং Q �বর                
কেরা। 
 
ইনপুটইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
সংখ�ক �ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপের  M সংখ�ক লাইন রেয়েছ।  i-তম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  li এবং  ri রেয়েছ।  

 
 
 



 

আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব, মােঝ slash ('/') িদেয়                
আলাদা করা থাকেব। 
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10 
- 1 ≤ N ≤ 10 
- 1 ≤ M ≤ 9 
- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ li ≤ ri ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
1 
3 3 
1 2 1 
1 3 
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নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
1/1 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: �যেকােনা �েম অপােরশন স�� করেল একই এের   B = [1,2,1] পাওয়া যােব। 


