
 

 

November Cook-Off 2019 
Problem Code: MMNN01 

 
 

 
  Expected Number of Customers 

 
এক� �কেকর N টুকেরা এক� সািরেত সাজােনা হল। �শেফর রা�াঘের �েত�ক টুকেরার M �              
িভ� িভ� ��ভার আেছ।�েত�ক স�ক  i এর জন�  iতম ��ভার এর মলূ�  i �িপ। 
 
যখন �শফ এক� �কক বানায়, �স �েত�ক টুকরার ��ভার �াধীন ও সুষমভােব (uniformly)             
এই M � ��ভার �থেক িনব�াচন কের। এই �কক� বানােনার পের �স এটােক অেনক�েলা              
পাশাপািশ টুকেরায় ভাগ কের (�েত�ক� টুকেরা অবশ�ই এক�মা� �সগেমে�র অ�গ�ত) এবং           
িবিভ� ��তার কােছ িবি� কের। 
 
এক� �সগেমে�র দাম িনধ�ারণ করা হয়, তােত �া� সব িভ� িভ� ��ভােরর দােমর �যাগফেলর              
উপর। উদাহরণস�প, এক� (1, 2, 1, 5) �সগেমে�র দাম হল 1 + 2 + 5 = 8 । �শেফর লাভ                    
এর পিরমাণ হল সব �সগেমে�র দােমর �যাগফল। �শফ অেনক �লাভী তাই �স চায় তার সেব�া�               
লাভ আয় হয় আবার �স একজন পােফ� কশিন�ও বেট। তাই �স চায় সব�িন� �সগেমে�             
�ককটােক �কেট সেব�া� পিরমাণ লাভ করেত।  
 
�শফ িনি�ত না কতজন ��তােক �স িবি� করেত পারেব এেত কের। কত �সগেমে� �স              
�ককটােক কাটেব এটার এ�েপে�ড ভ�াল ু�বর কের তােক সাহায� কর।  
এটা �মাণ করা যায় �য এই এ�েপে�ড ভ�ালেুক একটা ভ�াংশ p/q আকাের �লখা স�ব, �যখােন               
p আর q ধনা�ক পূণ�সংখ�া এবং q, 109+7 এর সােথ সহেমৗিলক। �তামার p⋅q−1 modulo              
109+7 �বর করেত হেব, �যখােন q-1 িনেদ�শ কের q modulo 109+7 এর multiplicative             
inverse। 
 
 



 

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

এরপর  T �ট�েকইস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন দইু� পূণ�সংখ�া  N ও  M �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব p⋅q−1 modulo              
109+7  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ N ≤ 2⋅105 

- 1≤ M ≤109 
- সব �ট� �কইেস  N এর �যাগফল 2⋅10 5 �ক অিত�ম করেব না। 

 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
4 2 
5 6 
 
নমনুা আউটপুট : 
875000009 
948302478 
 
ব�াখ�া: 
�থম উদাহরণ: 
িনে�া� ��ভােরর িসেকােয়ে�র জন� �কক�েক ভাগ করা স�ব: 
2 segments: (1,2,1,2),(1,2,2,1),(2,1,1,2),(2,1,2,1) 
3 segments:   
(1,1,1,2),(1,1,2,1),(1,1,2,2),(1,2,1,1),(1,2,2,2),(2,1,
1,1),(2,1,2,2),(2,2,1,1),(2,2,1,2),(2,2,2,1) 
4 segments: (1,1,1,1),(2,2,2,2) 



 

 
● 2 �সগেম�:(1,2,1,2),(1,2,2,1),(2,1,1,2),(2,1,2,1) 
● 3 �সগেম�:(1,1,1,2),(1,1,2,1), 

(1,1,2,2),(1,2,1,1),(1,2,2,2), 
(2,1,1,1),(2,1,2,2),(2,2,1,1), 
(2,2,1,2),(2,2,2,1) 

● 4 �সগেম�: (1,1,1,1),(2,2,2,2) 
 
�সগেমে�র সংখ�ার এ�েপে�ড ভ�াল ুহল (2⋅4+3⋅10+4⋅2)/16=23/8 
 


