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Problem Code: PKLVES 

 
 

 
Chef and Elephant Tree 

 
একটা  N �নােডর (1 �থেক  N �ারা িচি�ত) এিলফ�া� ি� এভােব সং�ািয়ত কির: 

● �নাড 1 হল �ট 
● �যেকান িতনটা �নাড u, v এবং w এর জন� �যখােন u < v < w, যিদ w, u এর িনেচ                    

থােক, তেব  v ও  u এর িনেচ থাকেব। 
 
িলটল �শেফর কােছ একটা N �নােডর এিলফ�া� ি� আেছ।আজেক �স এই ি�র িলফ�েলা (একটা               
িলফ হল এমন একটা �নাড যার �কান চাই� নাই) ব�বহার কের Q সংখ�ক খাবার সাজােত               
চায়। �েত�ক খাবােরর জন�, �স একটা ব�াি� [L, R] �বেছ �নয় এবং �স L �থেক R এর মেধ� (L                   
ও R সহ) �য িলফ�েলা রেয়েছ তােদর মেধ� এক �জাড়া িভ� িভ� িলফ uniformly randomly               
�বেছ িনেব। এই িলফ�েলা বাদ �দওয়া হয় এবং খাবার সাজােত ব�বহার করা হয়; �যেহতু ি�টা               
যাদকুরী, বাদ �দওয়া িলফ�েলা আবার গিজেয় উেঠ। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �শফ একটা খাবার �তির             
করেছ এবং �স �বেছ �নওয়া িলফ�েয়র মধ�কার দরূে�র এ�েপে�ড ভ�ালু জানেত চায়। যিদ             
অ�ত একটা িলফ �জাড়া �বেছ �নওয়া যায় তেব �মাণ করা যায় �য, এই এ�েপে�ড ভ�ালেুক               
P/D ভ�াংশ আকাের �কাশ করা স�ব, �যখােন P এবং D হল সহেমৗিলক ধনা�ক পূণ�সংখ�া              
এবং  D ও 998,244,353 সহেমৗিলক। 
 
একটা �েয়িরর উ�র 0 হেব যিদ �দ� ব�াি�েত সেব�া� একটা িলফ থােক (�কান িলফ �জাড়া               
�বেছ �নওয়া না যায়) অন�থায় হেব P⋅D−1 modulo 998,244,353, �যখােন D−1 হল D এর              
multiplicative inverse modulo 998,244,353। 
 



 

িলটল �শফ �বশ অি�র, তাই �স তার �েয়ির �তামােক �দওয়া মা� তৎ�ণাৎ তার উ�র িদেয়               
িদেত হেব। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন N-1 সংখ�ক পূণ�সংখ�া f2, f3, …, fN থােক। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, fi             

হল �নাড  i এর প�াের�। 
● এরপের Q সংখ�ক লাইেন �েয়িরর বণ�না রেয়েছ। �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া x এবং             

y থােক। ধির পূব�বত� �েয়িরর উ�র ans (যিদ এটা �থম �েয়ির হয়, তেব ans = 0)। L                 
এবং  R এর মান এভােব গণনা করা যােব:  L = x ⊕ ans এবং  R = y ⊕ ans। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব  ― এই �েয়িরর উ�র। 
 
শত� াবিল: 

- 2 ≤ N, Q ≤ 300,000  
- i > fi �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�  
- 1 ≤ L ≤ R ≤ N 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 2 ≤  N, Q ≤ 300 
- সাবটা� #2 (10 পেয়�) : 2 ≤  N, Q ≤ 3,000 
- সাবটা� #3 (30 পেয়�) : ি�টা একটা বাইনাির ি� হেব 
- সাবটা� #4 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
10 3 
1 2 2 4 5 5 1 8 1  
2 10 
598946617 598946610 
598946618 598946609 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
598946616 
598946616 
332748122 
 
ব�াখ�া: 
িলফ�েলা হল 3, 6, 7, 9 এবং 10।  

● �থম �েয়িরেত,  L = 2, R = 10 এবং এ�েপে�ড ভ�াল ু21/5। 
● ি�তীয় �েয়িরেত,  L = 1, R = 10 এবং এ�েপে�ড ভ�াল ু21/5। 
● তৃতীয় �েয়িরেত,  L = 2, R = 9 এবং এ�েপে�ড ভ�াল ু13/3। 

 


