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Winning Ways 

 
�শেফর Combinatorial Games Competition 2019 এর ফাইনােল �াগতম! �য �খলাই �খলেত           
�দওয়া �হাক না �কন ফাইনািল� ইরশাদ আর �মেহদী এেক অপেরর িবপে� �খলেত ��ত।             
�যেহতু এটা ফাইনাল রাউ�, �শফ িনেচর িনয়ম�েলা িদেয় একটা স�ূণ� নতুন �খলা �তির             
কেরেছ: 

● K সংখ�ক পাথেরর �ূপ (stack) রেয়েছ (যারা 1 �থেক K ন�র �ারা িচি�ত)। �েত�ক              
�েযাজ�  i এর জন�,  i-তম �ূেপর একটা সীমা  Hi আেছ। 

● ��েত, �েত�ক �ূেপ একটা পাথর থােক। 
● �খেলায়ােড়রা পালা�েম চাল �দয়; ইরশাদ ��েত �খেল। 
● �েত�ক চােলর ��েত, বত� মান �খেলায়াড় এক বা দইুটা �ূপ �বেছ িনেব এবং �েত�ক             

�বেছ �নওয়া �ূেপ একটা চাল িদেব। 
● x সংখ�ক পাথর রেয়েছ এমন �ূপ i �ত একটা চাল িদেত, বত� মান �খেলায়াড়েক এই �ূেপ               

এক বা একািধক পাথর �যাগ করেত হেব যােত �মাটা পাথর সংখ�া y (y > x) �ারা �ূেপর                 
সীমা Hi িনঃেশেষ িবভাজ� হয়। (যিদ এই �ূেপ ইিতমেধ� Hi সংখ�ক পাথর থােক, এই �ূেপ               
চাল �দওয়া অস�ব।) 

 
যখন �কান �ূেপ একটা চাল �দওয়া অস�ব হয়, বত� মান �খেলায়াড় �খলাটা �হের যায়। 
 
ইরশাদ আর �মেহদী দ� ��া�ামার, তাই তারা এই �খলা �দ� সীমার জন� সেব�া�ম উপােয়              
�খলেত পারেব। তাই, �খলাটােক উে�জনাকর করেত �শফ দশ�কেদর মধ� হেত K জনেক �বেছ             
�নয় এবং তােদর �েত�কেক একটা �ূপ িদেয় �দয়। �স তােদর �েত�ক �ক একটা �সট S = {x1,                 
x2,…, xN} �দয়। �েত�ক �বেছ �নওয়া ব�ি� �সট S হেত তার সীমা uniformly randomly,              
অন� সব ব�ি� হেত �াধীনভােব, �বেছ িনেব। 
 



 

ইরশাদ �তামার কােছ জানেত চায়: "এই মানষু�েলা কতভােব তােদর সীমা �বেছ িনেত পাের             
�যন আিম িজিত?" �তামােক এর উ�র modulo 1,000,000,007 (109+7)-�ত গণনা করেত           
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 লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং K �দওয়া           
থােক। 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন              
একটা পূণ�সংখ�া  xi থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — কতভােব              
সীমা�েলা �বেছ �নওয়া যায় যােত ইরশাদ িজেত, modulo 1,000,000,007 (10 9+7)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 100,000 
- 1 ≤ K ≤ 109 

- 1 ≤ xi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- x1, x2,…, xN এর �েত�েক এেক অপর হেত িভ� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 
- N, K ≤ 12  
- xi ≤ 12 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

- সাবটা� #2 (30 পেয়�) : 
- N, K ≤ 50,000 
- xi ≤ 50,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

- সাবটা� #2 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
 



 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
2 3 
2 
4 
 
নমনুা আউটপুট : 
6 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ইরশাদ হারেব এমন দইুটা উপায় হল: (2,2,2) এবং (4,4,4)। যিদ এই সীমা�েলা ব�ব�ত               
হয়, �মেহদী সবসময় িজতেব ইরশাদ �য চালই িদক না �কন। বািক ছয়টা উপােয়র সব�েলােত              
ইরশাদ িজতেব। 


