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Trees and Degrees 

 
িবেবক এ�ে�ে�ড ভ�ালু �বশ পছ� কের। একিদন �স এই সমস�ার স�ুখীন হয়। �স এটা              
সমাধান করেত পারেছ না, তাই �স �তামার সাহায� চায়। 
 
N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) সকল ি� িবেবচনা কেরা; দইুটা ি� আলাদা হেব যিদ এমন                 
একটা �নাড �জাড়া u এবং v থােক যােত এেদর �ক একটা ি�েত �নাড u এবং �নাড v এর মেধ�                   
এজ থােক। 
 
একটা uniformly randomly �বেছ �নওয়া ি� T এর জন�, এই ি�র �নাড 1 �থেক N এর                
িডি�েক d1, d2,…, dN �ারা �কাশ কির। এরপের, A = (d1⋅d2⋅…⋅dN)K। A এর এ�েপে�ড              
ভ�াল ু�বর কেরা। 
 
এটা �মাণ করা যােব �য A এর এ�েপে�ড ভ�ালেুক একটা ভ�াংশ P/Q আকাের �কাশ করা               
যােব, �যখােন P এবং Q হল সহেমৗিলক ধনা�ক পূণ�সংখ�া এবং Q ও 998,244,353 সহেমৗিলক।              
�তামােক P⋅Q−1 modulo 998,244,353 এর মান �বর করেত হেব �যখােন, Q−1 হল Q এর              
multiplicative inverse modulo 998,244,353। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দওয়া থােক। 
 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব ― P⋅Q−1 (mod               
998244353)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 2 ≤ N ≤ 2,000,000 
- 1 ≤ K ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2,000,000 পার করেব না 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- T = 10 
- 2 ≤ N ≤ 7 

- সাবটা� #2 (30 পেয়�): সব �ট�েকেসর N এর �যাগফল 100,000 পার করেব            
না 

- সাবটা� #3 (50 পেয়�):  K = 1 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 1 
4 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
748683279 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 3 �নােডর 3 টা ল�ােব� ি� রেয়েছ:  [1−2−3], [1−3−2] এবং [3−1−2]। 
 
এ�েপে�ড ভ�ালু হল ((1⋅2⋅1)1+(1⋅1⋅2)1+(2⋅1⋅1)1)/3 = 2, তাই P = 2, Q = 1, Q−1 = 1                
এবং উ�র হেব 2। 


