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Chef and Ingredients 

 
�শফ একটা িফ� আেয়াজন করেত চায়। এটা করেত তার অেনক উপকরণ দরকার। �েত�ক             
উপকরেণর একটা িনিদ�� �াদ রেয়েছ; �েত�ক উপকরেণর �াদ �যেকােনা ধনা�ক পূণ�সংখ�া           
হেত পাের। ��েত K �থেক K+N−1 (K ও K+N−1) �েত�ক �ােদর জন�, �শেফর কােছ এই               
�ােদর অসীম সংখ�ক উপকরণ মজদু রেয়েছ। 
 
উপকরণ�েলার একটা িবেশষ �বিশ�� রেয়েছ: এেদর �যেকান দইুটা িমিশেয় একটা নতুন           
উপকরণ �তির করা স�ব। যিদ আিদ উপকরেণর �াদ x ও y হয় (x = y হেত পাের), নতুন                  
উপকরেণর �াদ হেব x + y। এভােব উৎপািদত উপকরণ অন� উপাদান �তিরেতও ব�বহার করা              
যােব। �শফ উপকরণ �যেকান উপােয় �যেকান সংখ�কবার িমশােত পারেব। 
 
একটা �াদ v (v > 0) �ক দলু�ভ বলা হেব যিদ �াদ v এর একটা উপকরণ পাওয়ার �কান উপায়                   
না থােক; অন�থায় �াদ v সুলভ হেব। �শফ সকল সুলভ �ােদর উপকরণ �তির করেত চায় এবং                
�স জানেত চায় কয়টা দলু�ভ �াদ রেয়েছ। তােক এই সমস�া সমাধান করেত সাহায� কেরা।              
�যেহতু এই সংখ�া িবশাল হেয় �যেত পাের, এেক modulo 1,000,000,007 (109+7) �ত গণনা             
কেরা। 
 
�খয়াল কেরা �য অসীম সংখ�ক �াদ সুলভ, িক� এটা �মাণ করা যােব �য N ≥ 2 এর জন� দলু�ভ                   
�ােদর সংখ�া সবসময় সসীম হেব। 
 
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�া N এবং           
K �দওয়া থােক। 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — দলু�ভ �ােদর সংখ�া                
modulo 1,000,000,007। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 2 ≤ N ≤ 1018 

- 1 ≤ K ≤ 1018 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  N = 2 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
2 1 
3 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 
2 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: সকল �ােদর উপকরণ পাওয়া স�ব। 
�কস 2: �াদ 1 ও 2 এর উপকরণ �তির করা অস�ব। 


