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Selinas the Chefs Falling on the Tree 
 

�তামােক N �নােডর একটা ি� �দওয়া আেছ, যার �নাড�েলা 1 �থেক N পয�� না�ার করা এবং                
�নাড 1 হল �ট। এই ি�েত অেনক ভােলা উপকরণ রেয়েছ। M সংখ�ক Selina �শফ সব�েলা               
�িড়েয় িনেব।  i-তম (1≤ i≤M) Selina �ট হেত  ti-তম �সেক� হেত পড়েত থাকেব।  
 
�ভাবতই, �যেকান Selina দইু িদেক �যেত পাের — �কান এক �নাড হেত একজন Selina তার               
�যেকান এক চাইে�র িদেক পড়েত পাের অথবা লািফেয় তার প�ােরে� �যেত পাের। যখন �স              
লাফায়, �সটা �ধু একটা উপােয়ই করেত পাের। িক� যখন পড়� অব�ায় থােক, ঐ Selina তার               
বত� মান �নােডর সব চাইে�র মেধ� �যেকান একটা �নাড uniformly randomly �বেছ িনেব            
এবং �সটােত যােব। �যেকােনা িদেক �যেত এক �সেক� লােগ।  
 
�েত�ক Selina তার চলার িদক পিরবত� ন কের (লাফােনা হেত িনেচ পড়েত থাকা অথবা এর              
িবপরীত) যখন �স বত� মান চলার িদেক ি� এর িভতের �থেক অথবা অন� �কান Selina এর               
সােথ ধা�া না লািগেয় চলেত থাকেত পারেবনা। অথ�াৎ যখন িনেচর �যেকান একটা ঘেট: 
 

● পড়� অব�ায় �কান িলফ �নােড �পৗঁছােনা  
● লাফােনারত অব�ায় �েট �পৗঁছােনা 
● অন�েকান Selina এর সােথ �দখা হওয়া �য িকনা তার িবপরীত িদেক আগাে�  

 
আমরা জানেত চাই Q-তম �সেকে�র মেধ� �েত�কটা �নাড িদেয় পার হওয়া �মাট Selina এর              
সংখ�ার �ত�ািশত মান কত। অথ�াৎ i �নােড j-তম �সেকে� অব�ান করা Selina এর সংখ�ার              
�ত�ািশত মান Ei,j �ারা �কাশ করা হেল; �েত�ক �নাড i এর জন� �তামােক �বর করেত হেব 1                 
�থেক Q (inclusive) এর মধ�কার সব j �সেকে�র জন� �া� Ei,j এর �যাগফল। সংখ�া�েলা              
modulo 998244353 �ত �বর করেত হেব।  
 
 
 



ইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N আেছ।  
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u v �দওয়া থােক যা u এবং v এর মেধ�                

একটা এজ িনেদ�শ কের।  
● এরপেরর লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  M আেছ।  
● এরপেরর লাইেন M সংখ�ক পূণ�সংখ�া t1,t2,…,tM আেছ যা Selina �দর �ট �নাড �থেক             

পড়া �� করার সময় িনেদ�শ কের।  
● �শষ লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  Q আেছ। 

 
আউটপুট: 
এক লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব। i-তম পূণ�সংখ�া িনেদ�শ            
করেব 1 �থেক Q �সেকে�র মেধ� i �নােড অব�ান করা Selina সংখ�ার �ত�ািশত মান�েলার              
�যাগফল (modulo 998244353)।  
 
শত� াবিল: 

- 1≤N≤240 
- 1≤M≤240 

- 1≤Q≤1,020,000 

- 1≤u,v≤N 

- 1≤ti≤109 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (50 পেয়�) :  ি� randomly বানােনা  
- সাবটা� 2 (10 পেয়�) :  নন-�ট  i �নােডর প�াের� হেব ( i-1) 
- সাবটা� 3 (10 পেয়�) :  �েত�ক নন-�ট �নােডর প�াের� হেব �ট 
- সাবটা� 4 (30 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 
 



নমনুা ইনপুট : 
3 
1 2 
1 3 
1 
1 
2 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 499122177 499122177 
 
ব�াখ�া : 
�সেক� 1 এ, একমা� Selina �ধুমা� �নাড 1 এ থাকেত পাের। এরপর, �সেক� 2 �ত এই                
Selina �ক অবশ�ই �নাড 2 অথবা �নাড 3 এ পেড় �যেত হেব, যার �েত�েকর স�াব�তা 1/2।                
সব িমিলেয় �সেক� 1 �থেক 2 এর মেধ� �নাড 1 এ অব�ান করা Selina সংখ�ার �ত�ািশত                
মােনর �যাগফল 1 এবং �নাড 2 ও 3 এর জন� এই মান�েলার �যাগফল 1/2≡499122177              
modulo 998244353। 
 


