
 

 

February Long Challenge 2019 
Problem Code: GUESSRT 

 
 

 
Guess It Right 

 
�শফ একজন যাদকুেরর সােথ একটা �খলা �খলেছ। এই �খলার ��েত �শেফর সামেন N সংখ�ক              
অিভ� বা� থােক এবং এেদর একটােত একটা যাদকুরী িপল রেয়েছ ― এই িপল খাওয়ার পের,               
তুিম আর কখেনা ক�াইেলশন এরর পােব না। 
 
�শফেক বলেত হেব �কান বাে� িপলটা রেয়েছ। �স সেব�া� M সংখ�ক চাল িদেত পারেব। �েত�ক               
চােল, �শফ এেদর মেধ� �যেকান একটা করেব: 

● তার সামেন থাকা বা��েলা হেত �যেকান একটা বা� uniformly randomly �বেছ িনেব            
এবং অনমুান করেব এই বাে� িপলটা রেয়েছ। যিদ তার অনমুান স�ক হয়, �খলা �শষ              
হেয় যায় এবং �শফ িপলটা �পেয় যােব। অন�থায়, এই অনমুােনর পের যাদকুর �শেফর             
সামেন K সংখ�ক খািল বা� এমনভােব �যাগ করেব �যন �শফ বঝুেত না পাের �কান              
বা��েলা �যাগ করা হেয়েছ; �য বা�টা �শফ অনমুান কেরেছ �সটাও তার সামেন �থেক             
যায় এবং এই বা�টােকও �শফ তার পেরর চাল�েলােত অন�ান� বা� হেত আলাদা করেত             
পারেব না।  

● একটা সংখ�া X �বেছ িনেব �যন X, K এর একটা ধনা�ক �িণতক হয়, তেব �শেফর               
সামেন থাকা বাে�র বত� মান সংখ�া হেত �ছাট হয়। যাদকুর তারপের X সংখ�ক খািল             
বা� সিরেয় �ফেল। �শফ অবশ� এই চাল িদেত পারেব না যিদ বত� মান বা� সংখ�া ≤ K                
হয়।  

 
�শফ িপলটা পাওয়ার স�াব�তা কত, যিদ ধের �নই �স সেব�া�ম উপােয় �খেল ― এমনভােব �যন               
এই স�াব�তােক সেব�া� করেব? এটা �মাণ করা যােব �য সেব�া� স�াব�তােক একটা ভ�াংশ             
P/Q আকাের �কাশ করা যােব, �যখােন P এবং Q সহেমৗিলক ধনা�ক পূণ�সংখ�া। �তামােক             
P⋅Q−1 modulo 109+7 গণনা করেত হেব, �যখােন Q−1 �ারা Q এর multiplicative inverse             
modulo 109+7 বঝুায়। 



 

 

 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �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 িতনটা পূণ�সংখ�া N, K এবং M �দওয়া             

থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব ― P⋅Q−1 modulo               
109+7, �যখােন  P/Q হল �শেফর িপলটা পাওয়ার স�াব�তা। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105 

- 1 ≤ N < K ≤ 3⋅104 

- 1 ≤ M ≤ 3⋅104 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N < K ≤ 50 
- 1 ≤ M ≤ 50 

- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N < K ≤ 100 
- 1 ≤ M ≤ 100 

- সাবটা� #3 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
5 9 1 
7 9 2 



 

3 20 3 
 
 
নমনুা আউটপুট : 
400000003 
196428573 
555555560 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শেফর �ধুমা� একটা চাল রেয়েছ, তাই তার একটা অনমুান করা উিচত, যা স�ক               
হওয়ার স�াব�তা 1/5। �খয়াল কেরা �য এই অনমুান যিদ ভুল হেয় থােক, তেব এর পের �শেফর                
সামেন 14 টা বা� থাকেব। 
 
�কস 2: তার �থম চােল, �শেফর একটা অনমুান করা উিচত। এই অনমুান স�ক হওয়ার              
স�াব�তা 1/7। এটা ভুল হওয়ার স�াব�তা 6/7 এবং এর পের �শেফর সামেন 16 টা বা� থাকেব।  
 
তার ি�তীয় চােল, �শেফর আবার একটা অনমুান করা উিচত, যা স�ক হওয়ার স�াব�তা             

1/16। �শেফর অ�ত একটা অনমুান স�ক হওয়ার স�াব�তা ⋅7
1 + 7

6 1
16 = 22

112 = 56
11  

 
�কস 3: �শেফর �থম চােল একটা অনমুান করা উিচত, যা স�ক হওয়ার স�াব�তা 1/3। ি�তীয়               
চােল, �শেফর যাদকুরেক X = 20 সংখ�ক বা� সিরেয় �ফলেত বলা উিচত, যােত আবােরা 3 টা                
বা� বািক থােক। তৃতীয় চােল, তার আবার একটা অনমুান করা উিচত যা স�ক হওয়ার              
স�াব�তা 1/3। তাহেল স�াব�তা হেব 5/9। 


