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Dodgers 

 
ডাক ডজাস� িকছু ব�ু �তির করেত একটা পা�� �হা� করেছ। �স ইিতমেধ� n সংখ�ক মানষুেক               
আম�ণ জািনেয়েছ যােদরেক একটা লাইেন দাঁড় করােনা হেয়েছ। ডাক ডজাস� এই পা�� র কাওেক             
�চেন না, তেব �স সবার সােথ �দখা করেত চায়। m �জাড়া মানষু ইিতমেধ� এেক অপেরর ব�ু।                
ডজােস�র মত অিতিথরা পা�� েত নতুন ব�ু �তির করেত চায় না। সবার সােথ �দখা করেত              
ডজাস� এখেনা �দখা কেরিন এমন �থম ব�ি�র কােছ যায় (লাইেন যার অব�ান সব�িন�) এবং              
তার সােথ �দখা কের। এর পের এই ব�ি� (ধেরা ি�ক) তার সবেচেয় পুরেনা �য ব�ুর সােথ                
ডজাস� এখেনা �দখা কেরিন (ধেরা সাভানা) তার সােথ ডজােস�র পিরচয় কিরেয় �দয়। এরপের             
ডজাস� সাভানার কােছ যায় এবং তারা এইভােব চািলেয় যায় (সাভানা ডজাস�েক তার ব�ুেদর             
সােথ পিরচয় কিরেয় �দয় এবং এভােব চলেত থােক)। যখন ডজাস� সাভানার সব ব�ুর সােথ              
�দখা কের �ফেল, �স সাভানার কাছ �থেক ি�েকর কােছ (�য তার সােথ সাভানার পিরচয় কের               
িদেয়িছল) িফের যায় এবং ি�ক ডজাস�েক তার পরবত� ব�ুেদর সােথ পিরচয় কের িদেত থােক              
এবং এভােব চলেত থােক। যখন ি�েকর ব�ু পিরিচিত �শষ হয়, ডজাস� �থম �স ব�ি�র কােছ               
যায় যার সােথ �স এখেনা �দখা কেরিন এবং এই �ি�য়া চলেত থােক যত�ণ না �স সবাইেক                
�চেন। এটা উে�খ করা যায় �য, �েত�ক ব�ি� ডজাস�েক তার ব�ুেদর সােথ তার সবেচেয় পুরেনা               
ব�ু হেত নতুন ব�ুর �েম পিরচয় কের �দয়। 
 
এখন �যেহতু ডজাস� সবাইেক �চেন, �স �খলা �� করেত চায়। �েত�ক �খলার জন� �স দইুটা               
পূণ�সংখ�া l ও r �বেছ �নয় এবং এরপের l-তম অব�ান �থেক r-তম অব�ােনর মানষু�েলােক              
একটা �খলা �খলেত আম�ণ কের। ডজাস� মেন কের একজন ব�ি� এই �খলােক িনরেপ� িচ�া              
করেব যিদ এবং �কবল যিদ �স �খেলায়াড়েদর মেধ� একজন হয় এবং তার এমন �কান ব�ু               
�খলায় �নই �য ডজােস�র কােছ তার �চেয়ও পুরেনা ব�ু (�যেহতু ডজাস� তার পুরেনা ব�ুেদরেক              
�বিশ সােপাট� করেব)। ডজাস� �েত�ক �খলার জন� জানেত চায় কতজন মানষু এটােক িনরেপ�             
মেন কের। 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া n, m, q এবং t            

�দওয়া থােক, মানেুষর সংখ�া, ব�ুে�র সংখ�া, �খলার সংখ�া এবং সাবটা� ন�র। 
● এরপেরর m সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া ai এবং bi �দওয়া থােক, যা              

িনেদ�শ কের ai ও bi ব�ু। �খয়াল কেরা �য এই ব�ু��েলা �মবধ�মান সমেয়র �েম              
�দওয়া (�থম ব�ু� সবেচেয় পুরেনা)। 

● এরপেরর q সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন xi এবং yi রেয়েছ। li এবং ri এর মান এভােব                
গণনা করা যােব: 

○ li = (xi + t×last − 1) mod n + 1 
○ ri = (yi + t×last − 1) mod n + 1 
○ যিদ  li > ri হয়, তেব তােদরেক অদলবদল (swap) কের দাও 

● �যখােন  last হল পূব�বত� �েয়িরর উ�র (��েত  last = 0)। 
 
�খয়াল কেরা �য �তামােক �েত�ক �ট� �কস িনেয় আলাদাভােব কাজ করেত হেব (অথ�াৎ             
�েত�ক �ট� �কেসর ��েত  last এর মান 0 হেয় যায়)। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� q সংখ�ক লাইন ি�� করেত হেব, �যখােন i-তম লাইেন i-তম               
�েয়িরর উ�র থাকেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ ai, bi ≤ N 
- 1 ≤ xi, yi ≤ N 
- সব �ট�েকেসর n এর �যাগফলেক N �ারা �কাশ কির। একইভােব M এবং Q             

সং�ািয়ত কির। এটা িনি�ত �য  N, M, Q ≤ 106। 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (49 পেয়�) :  t = 0 
- সাবটা� #2 (51 পেয়�) :  t = 1 
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ব�াখ�া: 
বঝুার সুিবধার জন� অিতিথেদর �থম জন �থেক �শষ জন পয�� A, B, C এবং D �ারা                
নামকরণ কির। ডজাস� �থেম A এর সােথ �দখা কের। এরপের A ডজাস�েক তার সবেচেয় পুরেনা               
ব�ু B এর সােথ পিরচয় কের �দয়। এরপের B ডজাস�েক তার সবেচেয় পুরেনা ব�ু D, যার সােথ                 
ডজাস� এখেনা �দখা কের িন, তার সােথ ডজাস�েক পিরচয় কের �দয়। �যেহতু ডজাস� D এর সকল                
ব�ুেক �চেন, �স B এর কােছ িফের যায়। �যেহতু �স B এর সকল ব�ুেক �চেন, �স A এর কােছ                   
যায়। এরপের A তার সােথ C �ক পিরচয় কের �দয় এবং ডজাস� C এর কােছ যায়। এখন ডজাস�                  
সবাইেক �চেন। 


