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Problem Code: BURARRAY 

 
 

 
Igzi and Burly Array 

 
�শেফর ব�ু ইগিজ তার িচ�াধারােক শি�শালী করেত �ায়ই �কািডং িজেম যায়। যখন �স             
�সখােন যায়, �স �শফেক তার সবেচেয় মলূ�বান স�দ: একটা ধারা A1, A2, …, AN-�ক পাহারা               
িদেত বেল । ��েত �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, Ai = i। তেব �শফ মােঝমেধ� িবর� হেয়                    
যায় এবং ধারাটা িনেয় �খলা �� কের। �যেহতু N িবশাল হেত পাের, �শফ এর সােথ অেনক মজা                 
কের এবং �স এটা �তামার সােথ �শয়ার করেত চায়। 
 
�তামােক  Q সংখ�ক দইু ধরেনর �েয়ির স�াদন করেত হেব: 

● 1 x: Ax = 0 বিসেয় দাও 
● 2 l r:  উপধারা  Al, Al+1,…, Ar এর মেধ� সেব�া� মান খুেঁজ �বর কেরা 

 
�শফ ইগিজেক রাগােত চায় না, তাই �েয়ির�েলা এনেকাড করা যােত এ�েলা অনলাইেন            
স�াদন করা লােগ: 

● �েত�ক �েয়িরর জন�, এর আেগর সকল ি�তীয় ধরেনর �েয়িরর উ�েরর �যাগফল           
modulo N �ক  s �ারা �কাশ কির। (��েত,  s = 0) 

● �থম ধরেনর �েত�ক �েয়িরর জন� �তামােক একটা পূণ�সংখ�া y �দওয়া হেব। তুিম x �ক              
y+s িহেসেব িবেবচনা করেব। 

● ি�তীয় ধরেনর �েত�ক �েয়িরর জন� �তামােক দইুটা পূণ�সংখ�া p এবং q �দওয়া হেব।             
তুিম  l �ক  p+s এবং  r �ক  q+s িহেসেব িবেবচনা করেব। 

 
 
 
 
 



 

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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং Q �দওয়া           

থােক। 
● এরপেরর  Q সংখ�ক লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না থােক।  

○ �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া t থােক যা বত� মান �েয়িরর ধরন িনেদ�শ কের:            
�থম ধরেনর �েয়িরর জন� t = 1 হেব অথবা ি�তীয় ধরেনর �েয়িরর জন� t = 2                
হেব। 

○ �থম ধরেনর একটা �েয়িরর জন� এরপের একটা পূণ�সংখ�া  y �দওয়া হেব। 
○ ি�তীয় ধরেনর একটা �েয়িরর জন� এরপের দইুটা পূণ�সংখ�া p এবং q �দওয়া            

হেব।  
 
আউটপুট: 
ি�তীয় ধরেনর �েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �দ�              
উপধারার সেব�া� মান । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 1018 

- 1 ≤ Q ≤ 500,000 
- 1 ≤ l ≤ r ≤ N 
- 1 ≤ x ≤ N 
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 1,000,000 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N, Q ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (10 পেয়�) :  N ≤ 100,000 
- সাবটা� #3 (30 পেয়�) : ি�তীয় ধরেনর �েত�ক �েয়ির �থম ধরেনর সব            

�েয়িরর পের আেস 
- সাবটা� #4 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 



 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
7 9 
2 2 5 
1 0 
2 -3 0 
1 1 
2 0 3 
1 -4 
1 -2 
2 -4 -1 
2 -5 -3 
 
নমনুা আউটপুট : 
5   
4 
4 
0 
1 
 
ব�াখ�া: 

● �েয়ির 1: l = 2, r = 5। A2, A3, A4, A5 উপধারার সেব�া� উপাদান A5 = 5। এই                   
�েয়িরর পের  s হেয় যায়  5%7 = 5। 

● �েয়ির 2:  x = 5।  A5 হেয় যায় 0। 
● �েয়ির 3: l = 2, r = 5। এই উপধারার সেব�া� উপাদান A4 = 4; s হেয় যায় (5+4)%7                   

= 2। 
● �েয়ির 4:  x = 3।  A3 হেয় যায় 0। 
● �েয়ির 5: l = 2, r = 5। এই উপধারার সেব�া� উপাদান A4 = 4; s হেয় যায়                  

(5+4+4)%7 = 6। 
● �েয়ির 6:  x = 2।  A2 হেয় যায় 0। 
● �েয়ির 7:  x = 4।  A4 হেয় যায় 0। 



 

● �েয়ির 8: l = 2, r = 5। এই উপধারার সেব�া� মান 0; s হেয় যায় (5+4+4+0)%7 =                  
6। 

● �েয়ির 9:  l = 1, r = 3। এই উপধারার সেব�া� উপাদান  A1 = 1। 


