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Winning Ways 2 

 
এই বছর আবার �শেফর কি�েনটিরয়াল �গমস কি��শন �� হে�, এবং �কায়ািলিফেকশন           
রাউ� এখন চলেছ! এইবার �শফ এটা সাধারণ রাখেত চাে� ― িনেচর িনয়ম�েলা �মেন দইু              
�খেলায়ােড়র �গম �খলা হেব: 

● ��েত �খেলায়াড়েদরেক একটা পূণ�সংখ�ার ধারা  S �দওয়া হয়। 
● �খেলায়ােড়রা পালা�েম চাল �দয়। 
● �েত�ক চােল, বত� মান �খেলায়াড়েক বত� মান ধারা S এর এক বা একািধক উপাদান            

এমনভােব �বেছ িনেত হেব যােত �বেছ �নওয়া সকল উপাদােনর মান একই হয়। এ�েলা S              
�থেক বাদ িদেয় �দওয়া হেব। 

● যখন একজন �খেলায়াড় �কান িকছু �বেছ িনেত পারেব না (ধারা S ইিতমেধ� খািল হেয়              
িগেয়েছ), এই �খেলায়াড় �হের যােব। 

 
�যেহতু �শফ ফাইনােলর জন� পিরক�না করেত এখন ব��, সকল �কায়ািলিফেকশন �গেমর জন�            
ধারা �তির করার সময় তার �নই। তার পিরবেত� �স একটা িবশাল ধারা A1, A2,…, AN �বেছ                
�নয় এবং �স এটার িকছু ধারাবািহক উপধারা �খলা�েলােত ব�বহার করেত চায়। এই �খলা�েলা             
�কমন হেব তার ধারণা �পেত, �শফ �তামােক Q সংখ�ক �েয়ির করেব। �েত�ক �েয়িরেত,             
�তামােক একটা উপধারা AL, AL+1,…, AR �দওয়া হেব। �তামােক খুেঁজ �বর করেত হেব �থম              
�খেলায়ােড়র কয়টা �থম চাল রেয়েছ �যটা �খেল সবেশেষ তার �জতা স�ব। �যেহতু এই সংখ�া              
িবশাল হেয় �যেত পাের, এেক modulo 998,244,353-�ত গণনা কেরা। 
 
ধের নাও �য উভয় �খেলায়াড় সেব�া�ম উপােয় �খেল। �েয়ির�েলা �াধীন হেব ― ধারা A              
বদলােব 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�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  Q �দওয়া থােক। 
● পরবত� Q লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া L এবং R �দওয়া            

থােক যা একটা �েয়িরেক বণ�না করেব। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �থম �খেলায়ােড়র             
জয়ী চােলর সংখ�া  modulo 998,244,353। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N, Q ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ L ≤ R ≤ N 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  

- N, Q ≤ 100  
- Ai ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  N, Q ≤ 103 

- সাবটা� #3 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● �থম �খলায়, �ধু একটা চাল রেয়েছ এবং এটা িদেয় �থম �খেলায়াড় �খলেল �স িজতেব। 
● ি�তীয় �খলায়, �থম �খেলায়াড় �য চালই িদক না �কন ি�তীয় �খেলায়াড় সবসময়            

িজতেব। 
● তৃতীয় �খলায়, �থম �খেলায়াড় �দ� A ধারার ইনেড� {2, 4}, {2, 5} অথবা {4, 5}               

এর উপাদান�েলা �বেছ িনেত পাের যা ভিবষ�েত তার জয় িনি�ত করেব। 
 
 


