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Chefina and Prefix Suffix Sums 

 
�শিফনা ি�িফ� এবং সািফ� �যাগফল পছ� কের, তাই �শফ তােক তার জ�িদেনর উপহার             
িহেসেব িকছু �দওয়ার িস�া� িনল। �স একটা ধারা a1, a2,…, aN �তির কের এবং এর ি�িফ�                
�যাগফল pre1, pre2,…, preN (�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, prei হল a এর ��র i উপাদােনর                
�যাগফল) এবং সািফ� �যাগফল suf1, suf2,…, sufN (�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, sufi হল a এর                
�শেষর i উপাদােনর �যাগফল) গণনা কের। �স এই দইুটা ধারার উপাদান�েলােক একটা িগফট             
বাে�র িভতের রােখ এবং �শিফনার বািড়েত যায়। 
 
যখন �শিফনা িগফট বা� �খােল, �স �দেখ �শফ বা�টা বহন কের �নওয়ার সময় সব উপাদান               
এেলােমেলা হেয় �গেছ। �েত�ক উপাদােনর জন�, এখন এটা pre বা suf �কান ধারার এবং স�ক               
ধারায় তার ইনেড� কত তা �বাঝা অস�ব হেয় �গেছ। আমরা �ধুমা� একটা ধারা x1, x2,…,               
x2N জািন, �যটােত  pre এবং  suf ধারার সকল উপাদান �যেকান �েম থাকেত পাের। 
 
�শিফনা এখন জানেত চায় �শফ এমন কয়টা �াথিমক ধারা a �বেছ িনেয় থাকেত পাের, �যন a                
এর ি�িফ� এবং সািফ� �যাগফল�েলা সািজেয় x পাওয়া যােব। �শিফনােক এই সংখ�া খুেঁজ             
�পেত সাহায� কেরা। �যেহতু এই সংখ�া ি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 লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন 2 N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  x1, x2, …, x2N থােক। 

 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �াথিমক ধারার               
স�াব� সংখ�া modulo 1,000,000,007 । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 106  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- |xi| ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- T ≤ 10  
- N ≤ 10 

- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
0 
1 
2 
4 
 


