
 

 

December Cook-Off 2018 
Problem Code: YVNUM 

 
 

 
Yalalovichik Numbers 

 
এক মাস পের Petrozavodsk ক�া� অনিু�ত হেব। জাফর এই ক�াে� অংশ�হণ করেত চায়,             
িক� তার �কাচ হেলন যালােলািভিচক।  
 
যালােলািভিচক একজন িবখ�াত �কাচ, কি���ভ ��া�ািমং এর জগেত সুপিরিচত। তেব িতিন           
ক�াে� �ধুমা� তােদরেকই পাঠােত চান যারা �মােস খুব ক�ন সমস�া সমাধান কের।            
যালােলািভিচক পূেব� �য �ডডলাইন �ক কেরিছেলন �সটা পার হেয় িগেয়েছ এবং িতিন জাফরেক             
ক�াে� পাঠােত চাননা।  
 
জাফর তাঁর িস�া� পিরবত� েনর আশায় যালােলািভিচকেক খুিশ করেত চায়, তাই �স সংখ�ার            
একটা নতুন ধারা আিব�ার কের এবং তােদরেক নাম �দয় যালােলািভিচক সংখ�া। জাফর তােদর             
�বিশ�� িনেয় একটা িরসাচ�  �পপার িলখেছ এবং �সটা �স সাই� ঈগল জান�ােল �কাশ করেত চায়।  
 
একটা  যালােলািভিচক সংখ�া এভােব িনণ�য় করা হয়:  

● দশিমেক একটা পূণ�সংখ�া N িবেবচনা কেরা; এটােক যালােলািভিচক সংখ�া YN এর িভি�            
িহিসেব িচি�ত কর।  N-এ অংক 0 থাকেবনা।  

● N �ক একটা দশিমক ি�ং িহেসেব িবেবচনা কেরা। এই ি�ং এর সব রাইট িশফট N0, N1,                
…, N|N|−1 গণনা কেরা; Nk িনেদ�শ কের �সই ি�ং যােত N এর �থম k সংখ�ক অংক                
সিরেয় তার �শেষ একই �েম িনেয় যাওয়া হয়।  

● ি�ং N0, N1, …, N|N|−1 �েলা একসাথ �জাড়া লাগাও। এর ফেল �য ি�ং পাওয়া তা YN                
�ক দশিমেক �কাশ কের।  

 
উদাহরণ��প, যিদ N = 123 হয়, তেব রাইট িশফট�েলা হল 123, 231, 312 এবং তাই YN =                 
123231312।  



 

�তামােক িভি�  N �দওয়া হেব।  YN এর মান modulo 10 9+7 �ত গণনা কেরা।  
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন একটা দশিমক পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যালােলািভিচক              
সংখ�ার মান modulo 10 9+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 200  
- |N| ≤ 105 

- N-এ অংক 0 নাই 
- সব �ট�েকেসর | N| এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
123 
 
নমনুা আউটপুট : 
123231312 


