
 

RIVERLND: Riverland 
 
বণ�ণা: 
 
এক� �দশ আেছ যার এক� বড় নদী ব�ব�া রেয়েছ। এই �দেশর শহর�িলেক 1 �থেক N পয�� সংখ�া�েলা �ারা িচি�ত 
করা হয়, 1-নং শহর� হল রাজধানী। নদী ব�ব�া� এক� �েটড ি� �তির করেব �যখােন রাজধানী� হল �ট। �িত� 
নদী দ�ু শহরেক সংেযাগ কের এবং �েটর িদেক �বািহত হয়। �িত� �ট নয় এমন শহর i-এর জন� এক� নদী আেছ যা 
এই শহর �থেক p i শহেরর িদেক �বািহত হয়। এছাড়াও �িত� শহের এক� ব�র আেছ। 
 
�দশ�েত শহর�িলর মেধ� �মেণর মা� দ�ু উপায় রেয়েছ: �নৗকায় এবং �ফিরেত। এক� �নৗকা �ধুমা� ��ােতর িদেক 
�যেত পাের (অথ�াৎ, রাজধানীর িদেক), �যখােন এক� �ফির উভয় িদেক �যেত পাের। �িত� ব�র �থেক �িত অন�ান� 
ব�ের সরাসির �ফির �ট আেছ। 
 
�াথিমকভােব, সব ব�র �খালা আেছ। কখেনা কখেনা, িকছু ব�র খুলেত বা ব� হেত পাের (স�াব�ভােব একািধক বার); 
রাজধানীেত ব�র সবসময় �খালা থােক। এক� ব� ব�র �থেক �ফির �ারা �মণ করা স�ব নয়; িক� এক� ব� 
ব�ের যাওয়া স�ব। �নৗকা �ারা �মণ সবসময় স�ব, এমনিক ব� ব�র �থেকও।  
 
মােঝমােঝ �শফ �মেণ �যেত চান। িতিন ইিতমেধ� এক� শহর v িনব�াচন কেরেছন �যখােন িতিন যা�া �� করেবন। 
িক� তার কােছ সব�ািধক একবার �ফিরেত চড়ার টাকা রেয়েছ। অতএব, িতিন িন��প এক� �মণ করেত চান: 
 

● এক� শহর b িনব�াচন করেত এবং �নৗকা �ারা এই শহের �মণ করেত। v �থেক b-�ত �নৗকা �ারা �মণ করা 
স�ব হেত হেব (v = b অনেুমািদত)।  

● শহর b �থেক �ফির �ারা যা�া করা বা এই শহের যা�া �শষ করার িস�া� �নয়া। 
● িতিন যিদ �ফির �ারা যা�া করার িস�া� �নন, তাহেল এক� শহর f বাছাই কেরন এবং �ফির �ারা b �থেক f-এ 

যা�া কেরন। �ফির �ারা b �থেক f-এ যা�া করা স�ব হেত হেব।  
● �কানও নদী িদেয় দইুবার যা�া করা অনেুমািদত নয় (�যিদক িদেয়ই �হাক না �কন), অথ�াৎ, যখন �শফ �ফির 

�ারা যা�া চািলেয় যাওয়ার িস�া� �নয়, তখন (v, b) এবং (b, f) এর মেধ� শেট� � পােথ �কােনা সাধারণ নদী 
থাকেত পারেব না। 

 
�শফ �ফির �ারা �মণ পছ� কেরন, তাই যত �বিশ নদী িতিন �ফির �ারা �মণ করেত পােরন, িতিন তত �বিশ খুিশ হন। 
এছাড়াও, �িত� শহেরর এক� িনিদ�� �সৗ�য� আেছ; i-তম শহেরর �সৗ�য�েক a i �ারা িচি�ত করা হয়। তারপর, 
T-মলূ�িবিশ� �মেণর জন�, �শেফর আন�েক a b + D⋅T �ারা িচি�ত করা হয়, �যখােন D �ফির �েটর �দঘ�� (�ফির 
�ারা �মণকােল পিরদিশ�ত নদী�িলর সংখ�া - স�াব�ত শনূ�)। 
 
আপিন Q-� �� �ি�য়া করেত হেব। িতন ধরেণর �� আেছ: 
 

● - v: শহর v এর ব�র ব� হয়। এ� িনি�ত করা হেয়েছ �য শহর v এর ব�র� এই �ে�র আেগ �খালা িছল। 
● + v: শহর v এর ব�র পুনরায় �খালা হয়। এ� িনি�ত করা হেয়েছ �য শহর v এর ব�র� এই �ে�র আেগ 

ব� িছল। 
● ? v T: �শফ v শহর �থেক T-মলূ�িবিশ� �মণ করেত চায়। 



 

 
�িত� তৃতীয় ধরেণর �ে�র জন�, সব�ািধক আন� কত তা �বর ক�ন যা �শফ এ�প এক� �মণ �থেক �পেত পােরন।  
 
 
 
ইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা দ’ু� পূণ�সংখ�া N এবং Q �দওয়া থাকেব। 
● ি�তীয় লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা N-1 � পূণ�সংখ�া p 2, p3, …, pN রেয়েছ। 
● তৃতীয় লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা N � পূণ�সংখ�া a 1, a2, …, aN রেয়েছ। 
● পরবত� Q-� লাইন এেকক� �� িনেদ� িশত কের। এেদর �িত� লাইেনর ��েত থােক এক� ক�াের�ার c যা 

বত� মান ��� �কান �কােরর তা িনেদ�শ কের, এক� ��স এবং এক� পূণ�সংখ�া v। যিদ c ‘?’ হয়, তেব এরপর 
এক� ��স এবং এক� পূণ�সংখ�া T থােক।  

 
 
অাউটপুট: 
�িত� তৃতীয় ধরেণর �ে�র জন�, এক� লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� ক�ন - স�াব� সব�ািধক আন�।  
 
 
শত� াবলী: 

● 2 ≤ N ≤ 3⋅105  
● 1 ≤ Q ≤ 3⋅105 

● 1 ≤ pi < i �েত�ক �বধ i-এর জন� 
● 1 ≤ ai ≤ 109 �েত�ক �বধ i-এর জন� 
● 1 ≤ v ≤ N 
● �িত� �থম বা ি�তীয় ধরেণর �ে�র জন�, v≠1।  
● 1 ≤ T ≤ 109 

● C ∈ {'+' , '-' , '?'} 
 
 
উদাহরণ ইনপুট: 
10 9 
1 2 3 2 2 6 3 8 8 
30 20 6 13 8 40 7 9 13 1 
? 4 11 
- 4 
? 4 11 
- 7 
? 10 6 
+ 7 
- 6 
- 2 
? 7 4 



 

 
উদাহরণ অাউটপুট: 
57 
42 
33 
30 
 
 
ব�াখ�া: 
�থম �ে�র জন�, �শফ শহর 4 �থেক শহর 7 পয�� �ফিরেত �মণ কেরন। 
 
ি�তীয় �ে�র জন�, �শফ শহর 4 �থেক �ফিরেত �মণ করেত পােরন না, তাই তােক ি�তীয় �সরা �ট ব�বহার করেত হয়, 
যা হল শহর 2 �থেক শহর 7। 
 
তৃতীয় �ে�র জন�, �শফ শহর 8 এ �নৗকায় �মণ কেরন এবং শহর 7 এ �ফিরেত �মণ কেরন। 
 
চতুথ� �ে�র জন�, �শফ রাজধানীেত (শহর ন�র 1) �নৗকায় �মণ কেরন এবং �ফিরেত �মণ কেরন না।  
 


