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Families of Chefland 

�শফল�াে� �শফ-রা বসবাস কের , যােদর �ধুমা� এক� িল� আেছ। �িতজন �শফ একাই,             
অেনক �ছাট �শফ জ� িদেত পাের, যা এমনিক �ছাট �শফ জ� িদেত পাের, ইত�ািদ।খুব সহেজ               
�দখােনা যায় �য �শফেদর বংশ পর�রা (�শেফর �ত�� এবং পেরা� বংশধরেদর িনেয় �তির)             
এক� ি�। 
 
এক� পিরবার হেলা এমন এক� ি� যার �কান প�াের� �নই, অথ�াৎ এ� অন� �কান ি� এর                
�পার সাবি� নয়।�কান স�ক পিরবার ি�েত, �েত�ক �শেফর বয়স তার প�ােরে�র বয়স (যিদ             
প�াের� থােক) �থেক যথাযথভােব �ছাট। �কান পিরবার এর স�ান হেলা ঐ পিরবার এর             
সবেচেয় বয়� �শেফর বয়স। �শফল�াে�র স�ান হেলা সব পিরবার এর স�ান�েলার           
�যাগফল। 
 
অেনক কাল আেগ, �শফল�াে� �বশ কেয়ক� পিরবার িছল। তােদর সব তথ� Cookbook মেধ�             
সংরি�ত িছল; সব পিরবার ি�র সকল এজ�েলার তািলকা কের এবং সব �শেফর বয়স তািলকা              
কের পিরবার�েলা িনেদ�শ করা হত। �যেহতু সম� পািরবার ি� স�ক িছল, তাই সবসময় স�ক              
প�াের�-চাই� স�ক� �িল �বর করা স�ব িছল। 
অেনক বছর ধের, বই ন� হেয় �গেছ -িকছু �লাক �শফেদর মেধ� িকছু অিতির� এজ (স�বত               
শনূ�) যু� কেরেছ। বত� মােন, বইেয়র মেধ� N সংখ�ক �শফ আেছ (1 �থেক N পয��;�খয়াল কেরা               
�য �কান �শফ �যাগ করা হয়িন) এবং তােদর মেধ� 
M � আনিডেরে�ড এজ রেয়েছ। 
 
যুবক �শফ এখন ভাবেছন: �শফল�াে�র স�ান কীভােব Cookbook এর মলূ �েপ বণ�না করা             
হেয়েছ? এক� (স�বত খািল) এেজর �সট মেুছ �ফেল সম� উপােয় িবেবচনা কেরা �যন �ােফ              
�ধুমা� �বধ পিরবার�েলা থােক। �িত� স�াব� k এর জন�, �শফল�াে�র সম� উপােয়র            



 

স�ােনর সমি� খুেঁজ �বর ক�ন যােত �াফ� �কভােব k সংখ�ক পিরবার থােক। �যেহতু এই              
সংখ�া�িল বড় হেত পাের, তােদরেক 10 9 + 7 এর ভাগেশেষ  িহেসব ক�ন।  
ইনপুট: 

● �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 লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া A1, A2, …, AN থােক, �যখােন Ai              

িনেদ�শ কের  i-তম �শেফর বয়স। 
● তারপেরর M লাইেন �েত�ক�েত দইুটা ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া U এবং V �দয়া থােক             

যা Cookbook  এ  U এবং  V �শেফর এজ িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন N সংখ�ক ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া ি�� িদেত হেব।               
�েত�ক স�ক k এর জন�, k- তম পূণ�সংখ�া িনেদ�শ কের �য সকল উপােয় এজ মেুছ �ফেল �ােফর                 
�মাট পিরবার সংখ�া বরাবর  k হয় তােদর �মাট স�ান, ভাগেশষ 10 9 + 7 . 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 50 
- 2 ≤ N ≤ 5,000 
- 1 ≤ M ≤ 5⋅105 

- 1 ≤  Ai ≤ 109  �েত�ক স�ক  i এর জন� 
- 1 ≤ U , V ≤ N 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 5⋅10 5 পার করেব না  
- ইনপুেট িনেদ� িশত �ােফ �কান � লপু বা দইু� �নােডর মােঝ একািধক এজ থাকেব             

না  
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 50 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 18 পার করেব না  

- সাবটা� #2 (20 পেয়�): 
- ইনপুেট িনেদ� িশত �াফ �বধ পিরবার িনেদ�শ কের 

- সাবটা� #3 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 



 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
2 3 
0 14 9 
 
ব�াখ�া: 
 
উদাহরন �কস 1 : এক উপােয় �ক 1 � পিরবার থাকা স�ব এবং �সই পিরবােরর স�ান 2  
এক উপােয় �ক 2 � পিরবার থাকা স�ব এবং �সই পিরবার�েলার স�ান 1 এবং 2, সুতরাং 2                 
� পিরবার িনেয় �শফল�াে�র স�ান 1+2=3. 
 
উদাহরন �কস 2 : �কান উপােয় 1 � পিরবার থাকা স�ব না। 
দইু উপােয় �ক 2 � পিরবার থাকা স�ব এবং �সই পিরবার�েলার স�ান 3 এবং 4 ( দইু                 
উপােয়ই একই স�ান পাওয়া যায়)  
তাই , 2 � পিরবােরর জন� উ�র 2⋅(3+4) = 14 . 
এক উপােয় �ক 3 � পিরবার থাকা স�ব এবং �সই পিরবার�েলার স�ান 3,2 এবং 4, সুতরাং                
3 � পিরবার িনেয় �শফল�াে�র স�ান 3+2+4=9. 
 


