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Scoring Pairs 

 
�শফ একটা অ�ুত উপােয় সংখ�া �জাড়ােক ��ার �দয়: 

● এক �জাড়া পূণ�সংখ�া (X, Y) �ক দশিমক প�িতেত িবেবচনা কেরা। যিদ তােদর একই             
সংখ�ক অংক না থােক, তেব তােদর মেধ� �ছাট পূণ�সংখ�ার ��েত শনূ� �যাগ করেত             
থােকা যত�ণ না তােদর অংক সংখ�া সমান হেয় যায়। �েত�ক সংখ�ার দশিমক অংক             
সংখ�ােক  D �ারা �কাশ কির। 

● Y এর অংক�েলােক ই�ামত সাজাও। 
● �েত�ক i (1 ≤ i ≤ D) এর জন�, X এর i-তম অংক এবং Y এর i-তম অংেকর মেধ� পরম                    

পাথ�ক� গণনা কেরা এবং এই পাথ�ক��েলা �যাগ কেরা। 
● �জাড়া ( X, Y) এর ��ার হেব এই �যাগফেলর স�াব� সব�িন� মান। 

 
উদাহরণ��প (3178, 10920) �জাড়া িবেবচনা কেরা। ��ার এভােব �বর করা হেব: 

● X এর ��েত শনূ� �যাগ কেরা, ফেল সংখ�া দইুটা দাঁড়ায় " 03178" এবং " 10920"। 
● "10920" �ক ই�ামেতা সাজাও উদাহরণ��প " 01029"-�ত। 
● ��ার হেব |1−0|+|3−1|+|1−0|+|7−2|+|8−9| = 9, কারণ এর �চেয় �ছাট �যাগফল অজ� ন           

করা অস�ব। 
 
এখন, �শেফর কােছ একটা ব�াি� [L, R] আেছ, এবং �স এই ব�াি�র সকল পূণ�সংখ�ার �জাড়ার               

��ােরর �যাগফল জানেত চায় ― অথ�াৎ, । �যেহতু �স ব��, �স �তামােক      core(i, j)∑
R

i=L
∑
R

j=L
s        

একটা ��া�াম িলখেত অনেুরাধ কেরেছ �যটা এই �যাগফল �বর কের িদেব। �যেহতু এই �যাগফল              
িবশাল হেয় �যেত পাের, এেক modulo 1,000,000,007-�ত 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 এবং একমা� লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া L এবং           

R �দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — ��ার�েলার              
�যাগফল modulo 1,000,000,007 । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 50  
- 1 ≤ L ≤ R ≤ 1018 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  R ≤ 103 
- সাবটা� #2 (40 পেয়�) :  R ≤ 109 
- সাবটা� #3 (20 পেয়�) :  R ≤ 1012 

- সাবটা� #4 (30 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
1 10 
3 17 
 
নমনুা আউটপুট : 
312 
724 
 


