
 

PAINTREE: Painting Tree 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
�তামােক N-� �নােডর এক� ি� �দওয়া আেছ যার �নাড�েলােক 1 �থেক N পয�� সংখ�া�েলা �ারা িচি�ত করা হয়। 
�িত� �নােডর রঙ �াথিমকভােব সাদা। আমরা এই ি� এর উপর িন�িলিখত �ি�য়া স�াদন করেত পাির: 
 

● �দবচয়ন িভি�েত এক� আনঅড� াড�  �পয়ার (a,b) বাছাই কেরা (অথ�াৎ �িতটা �পয়ােরর বাছাই হওয়ার 
স�াবনা একই)। 

● যিদ A এবং B এর মধ�বত� শেট� � পােথর মেধ� (A এবং B সহ) এক� কােলা �নাড থােক, তেব �ি�য়া� ব� 
হেয় যায়। 

● অন�থায়: 
○ এই পােথর সব �নাডেক কােলা রঙ কেরা। 
○ তারপর, �থম ধােপ িফের যাও। 

 
সুতরাং, এই �ি�য়া� �শষ না হওয়া পয�� তা �থম ধােপ বারবার িফের আসেত থােক। যতবার এই �ি�য়া� �থম ধােপ 
িফের আেস - তার �ত�ািশত সংখ�া� কত? এটা �মাণ করা যায় �য, এই সংখ�া�েক এক� ভ�াংশ P/Q আকাের �কাশ 
করা যায়, �যখােন P এবং Q �কা-�াইম সংখ�া এবং Q ≠ 0। �তামােক P⋅Q −1  মডুেলা 998244353 �বর করেত 
করেত হেব �যখােন Q −1  �ারা 998244353 এর সােপে� Q এর মড ইনভাস� �ক বঝুেনা হয়। 
 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া N �দওয়া থাকেব। 
● পরবত� N-1 লাইেনর �িত�েত ��স িদেয় আলাদা করা দ’ু� সংখ�া u এবং v �দওয়া থাকেব যা িনেদ�শ কের u 

এবং v এর মােঝ এক� এজ রেয়েছ।  
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
এক� লাইেন এক� পূণ� সংখ�া P⋅Q −1  মডুেলা 998244353 ি�� কেরা।  
 
শত� াবলীশত� াবলী: 

● 2 ≤ N ≤ 2,000  
● 1 ≤ u,v ≤ N 
● ইনপুেটর �াফ� এক� ি�। 

 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
2 
1 2 
 
উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
887328315 
 



 

ব�াখ�াব�াখ�া: 
3 � স�াব� পথ রেয়েছ: (1,1), (1,2) এবং (2,2)। 
 

● যিদ আমরা �থম (1,2) রং কির, তাহেল এরপর �য পাথ�ই �বেছ �নই না �কন, 1 বার িফের আসেলই 
�ি�য়া� �শষ হেব। এ� হওয়ার স�াব�তা 1/3। 

 
● যিদ আমরা �থেম (1,1) বা (2,2) রং কির, তাহেল �কবলমা� এক� উপােয়ই 2 বার িফের আসার মাধ�েম 

�ি�য়া� �শষ হেব: �য পাথ�েত অন� সাদা ভারেট�� আেছ �স পাথ� �বেছ �নওয়ার মাধ�েম।  অতএব, 2 
বার �ফরার স�াব�তা হল ⅔ ⋅ ⅓ এবং 1 বার �ফরার স�াব�তা হল ⅔ ⋅ ⅔। 

 
তাহেল �ত�ািশত মান হল 1⋅  + 1⋅  + 2⋅  = । �যেহতু  9 -1 = 443664157 মডুেলা 998244353,  তাই3
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উ�র� হল (11 ⋅ 443664157) % 998244353। 
 
 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
3 
1 2 
2 3 
 
উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
471393168 


