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Chef and His Dish 

 
�শফ তার রা�াঘের পরী�া চালাে�। তার কােছ N সংখ�ক (0 �থেক N−1 ন�র �ারা িচি�ত )               
মসলা রেয়ছ যােদর টাইপ  S0, S1,…, SN−1। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়ির দইুটা পূণ�সংখ�া L ও R �ারা               
�কাশ করা হয়। �েত�ক �েয়িরেত, �শফ একটা খাবার �তির করেত মসলা SL, SL+1,…, SR              
�কান �েম ব�বহার করেত চায়। তেব তার �কান ধারনা �নই একটা পারেফ� খাবার �তির              
করেত এ�েলা �কান �েম ব�বহার করা উিচত, তাই �স সকল স�াব� �ম (এই R−L+1 সংখ�ক               
মসলা সািজেয় �য ধারা�েলা পাওয়া যায়) �চ�া কের খুেঁজ �দখেত চায়। �শফেক বলেত হেব তােক               
কয়টা িভ� িভ� �েমর ধারা �চ�া কের �দখেত হেব। �যেহতু এই সংখ�া িবশাল হেত পাের, এেক                
modulo 109+7-�ত গণনা কেরা। 
 
মসলার দইুটা ধারা িভ� িহেসেব িবেবিচত হেব যিদ একটা ইনেড� i থােক �যন একটা ধারার               
i-তম মসলার টাইপ অন� ধারার  i-তম মসলার টাইপ হেত িভ� হয়। 
 
�খয়াল কেরা �য ইনপুট এনেকাড কের �দওয়া যােত �তামােক �েয়িরর উ�র�েলা অনলাইেন            
�দওয়া লােগ। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● এরপেরর লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  S0, S1, S2, …, SN-1 থােক। 
● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া L1, L2, R1 এবং            

R2 থােক যা একটা �েয়ির িনেদ�শ কের। প�ারািমটার  L ও  R এভােব গণনা করা যােব: 
○ পূব�বত� �েয়িরর উ�রেক  a �ারা �কাশ কির; �থম �েয়িরর জন�,  a = 0। 



 

○ L = (L1⋅a+L2)%N এবং  R = (R1⋅a+R2)%N গণনা কেরা। 
○ এরপের যিদ  L > R হয়, তেব  L এবং  R িবিনময় কেরা। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — মসলার িভ� িভ� �েমর               
সংখ�া  modulo 109+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 3⋅105 

- 1 ≤ Si ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ L1, L2, R1, R2 ≤ N−1 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, Q ≤ 103 

- সাবটা� #2 (40 পেয়�) :  
- 1 ≤ N, Q ≤ 105  
- L1 = R1 = 0 

- সাবটা� #3 (30 পেয়�) : 1 ≤  N, Q ≤ 105 

- সাবটা� #4 (20 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
5 3 
1 2 3 7 10 
1 1 1 1 
2 1 3 4 
0 0 0 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
2 
120 


