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XOR Engine 

 
কি�উটার সাইে�র ি�তীয় বেষ�র এক িশ�াথ� কেলেজর �বািরং �লকচার �েন হতাশ।           
অধ�াপক X তােক িকছু �� �দওয়ার জন� স�ত হল; যিদ এই িশ�াথ� সকল �ে�র উ�র               
স�কভােব িদেত পাের, তেব এেটে�ে�র জন� তােক আর ক� কের �ােস আসা লাগেব না। 
 
অধ�াপক X একটা ধারা A1, A2,…, AN �বেছ �নয় এবং Q সংখ�ক �েয়ির িজে�স কের। �েত�ক                
�েয়িরেত, িশ�াথ�েক একটা পূণ�সংখ�া P �দওয়া হয়। তােক একটা ধারা B1, B2,…, BN �তির              
করেত হেব, �যখােন �েত�ক �েযাজ� i এর জন� P⊕Ai = Bi (⊕ �ারা bitwise XOR বঝুায়)।                
এরপের তােক খুেঁজ �বর করেত হেব এই ধারার কয়টা উপাদানেক বাইনািরেত �লখেল �জাড়             
সংখ�ক 1 থােক এবং কয়টােক বাইনািরেত �লখেল িবেজাড় সংখ�ক 1 থােক। তােক �েয়ির�েলার             
উ�র িদেত সাহায� কেরা। 
 
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। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপের Q সংখ�ক লাইন রেয়েছ। এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া P থােক যা              

একটা �েয়িরেক বণ�না কের। 
 
 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যতটা             
উপাদানেক বাইনািরেত �লখেল �জাড় সংখ�ক 1 থােক এবং যতটােক বাইনািরেত �লখেল িবেজাড়            
সংখ�ক 1 থােক । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N, Q ≤ 105 

- T⋅(N+Q) ≤ 4⋅106 

- 1 ≤ Ai ≤ 108 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ P ≤ 105 

 
ইনপুট/আউটপুট �বশ বড়, তাই ফা� িরিডং এবং রাই�ং �মথড ব�বহার করেত ভুেল �যওনা। 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  N, Q ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
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নমনুা আউটপুট : 
2 4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: B ধারার উপাদান�েলা হেব P ⊕ 4 = 7, P ⊕ 2 = 1, P ⊕ 15 = 12, P ⊕ 9 = 10, P ⊕ 8                             
= 11 এবং P ⊕ 8 = 11। �য উপাদান�েলার বাইনািরেত �জাড় সংখ�ক 1 থােক �স�েলা হল 12                  
এবং 10, আর �য উপাদান�েলার বাইনািরেত �জাড় সংখ�ক 1 থােক �স�েলা হল 7, 1, 11 এবং                
11। 


