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�শফ িকছু �িক �তির করার জন� তার রা�াঘেরর ওেভন �খালার �চ�া করেছ। তেব ওেভনটা              
��শাল  ― এটা খুলেত �তামার একটা পাসওয়াড�  লাগেব। 
 
একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�া  x এর জন�  f(x) ফাংশন এভােব সং�ািয়ত কির: 

● x এর দশিমক �প িবেবচনা কেরা (��র শনূ� ব�তীত)। অংক�েলােক সব�িন� সংখ�ক            
ধারাবািহক উপধারায় ভাগ কেরা যােত �েত�ক উপধারার সকল অংক একই হয়। 

● �েত�ক উপধারার জন�, x এর দশিমক �েপ তার অব�ান িবেবচনা কেরা। ধির তার             
most significant digit িছল e-তম অংক, �যখােন e = 0 �ারা x এর least significant               
digit বঝুােনা হয়। উদাহরণ��প, 388,822,442 �ক "3", "888", "22", "44", "2"           
উপধারায় ভাগ করা যায়, �যখােন "888" উপধারার জন� e = 7 এবং "22" উপধারার              
জন�  e = 4। 

● একটা উপধারায় অংক  d এক বা একািধক বার থাকেল তার মান  d⋅10e। 
● f(x) হল এর সকল উপধারার মােনর �যাগফল। উদাহরণ��প, f(388,822,442) =          

3⋅108 + 8⋅107 + 2⋅104 + 4⋅102 + 2⋅100। 
 
ওেভেন একটা ি�ন থােক যােত দইুটা পূণ�সংখ�া L এবং R (যােদর �দঘ�� যথা�েম NL এবং NR,                
��র শনূ� ব�তীত) �দখােনা হে�। পাসওয়াড� হল L �থেক R এর মেধ� (inclusive) �েত�ক x               
এর জন�  f(x) এর �যাগফল। 
 
�শেফর �বিশ সময় �নই, তাই �স �তামার সাহায� �চেয়েছ। ওেভেনর জন� পাসওয়াড� টা খুেঁজ �বর              
কেরা যােত �স যত �ত স�ব রা�া �� করেত পাের। �যেহতু সংখ�াটা িবশাল হেয় �যেত পাের,                
এেক modulo 10 9+7 এ গণনা কেরা।  
 



 

 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া NL এবং L �দওয়া           

থােক। 
● ি�তীয় লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  NR এবং  R �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  পাসওয়াড�  । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ NL, NR ≤ 105 

- 1 ≤ L ≤ R < 10100,000 

- L এবং  R এর ��েত শনূ� �নই 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- R − L ≤ 105 

- R < 1018 

- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :   R < 1018 

- সাবটা� #3 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
1 9 
2 97 
1 8 
2 12 
1 1 
1 8 



 

 
 
নমনুা আউটপুট : 
4681 
49 
36 
 
ব�াখ�া: 
�কস 2:  f(8)=8, f(9) = 9, f(10) = 10, f(11) = 10, f(12) = 12 


