
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: CHEFSOC 

 
 

 
Chef and Soccer 

 
�শফ ফুটবল �খলার অেনক বড় ফ�ান। �স ফুটবল এত ভােলাবােস �য ��েরর জন�ও ফুটবল              
�খলা আিব�ার কের বেস! ��রেদর জন� ফুটবল �খলার িনয়ম�েলা হল:  
 

● N সংখ�ক ��র (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এক লাইেন এমনভােব দাঁড়ায় �যন �েত�ক              
�েযাজ�  i এর জন�, ��র  i এবং  i+1 পাশাপািশ থােক। 

● �েত�ক ��েরর একটা ি�ল �লেভল রেয়েছ, �যটা হয় 1 অথবা 2।  
● �খলার ��েত �শফ ��র 1 এর কােছ একটা বল পাস কের (��র 1 বলটা �হণ কের)।  
● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, যিদ ��র i এর ি�ল �লেভল s হয়, তেব এই ��র এমন                 

�যেকান ��র  j এর কােছ বলটা পাস করেত পারেব �যন  1 ≤ |i − j| ≤ s হয়। 
● �েত�ক ��র (��র 1 সহ) বলটা সেব�া� একবার �হণ করেত পারেব।  
● যখনই একটা ��র বলটা �হণ কের, তােক বলটা হয় অন� একটা ��রেক পাস করেত              

হেব অথবা একটা �গাল �দওয়ার মাধ�েম �খলা �শষ করেত হেব। 
 
��র�েলা যখন �খলিছল, �শফ �ডেভলপারেদর জন�ও একটা �খলা �তির কের। ��র�েলা           
ফুটবল �খলার সময় �য �েম বলটা �হণ কের তার ধারােক ঐ �খলার ফলাফল িহেসেব �স               
সং�ািয়ত কের। �য ��রটা �গাল িদেব �স এই ধারার �শষ ��র হেব; যিদ একটা ��র               
কখেনা বলটা �হণ না কের, তেব �স ঐ ধারােত থাকেব না। ��রেদর ফুটবল �খলােত স�াব�               
ফলাফল সংখ�া �তামােক �বর করেত হেব।  
 
স�াব� ফলাফল সংখ�া modulo 109+7 �বর কেরা। দইুটা ফলাফলেক (��রেদর ধারা) িভ�            
িহেসেব গণ� করা হেব যিদ ধারা দইুটার �দঘ�� িভ� হয় অথবা এমন একটা ইনেড� i থােক �যন                 
একটা ধারার  i-তম ��র অন� ধারার  i-তম ��র হেত িভ� হয়। 
 



 

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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব - স�াব� ফলাফল               
সংখ�া modulo 10 9+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Ai ≤ 2 �েত�ক �েযাজ� i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N ≤ 10 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) :  N ≤ 103 

- সাবটা� #3 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
4 
1 1 1 1 
3 
2 2 2 
4 
1 2 1 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
4 
5 
6 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: এই ফলাফল�েলা স�ব: [1], [1,2], [1,2,3], [1,2,3,4]।  
�কস 2: এই ফলাফল�েলা স�ব: [1], [1,2], [1,2,3], [1,3,2], [1,3]।  


