
 

MAXPRODU: Maximize Product 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
�তামােক দ’ু� পূণ� সংখ�া N এবং K �দওয়া আেছ। N-�ক K-� িভ� িভ� ধনা�ক পূণ�সংখ�া x 1, x2, ..., xK এর �যাগফল 
িহসােব �কাশ করার সব�েলা উপায় িবেবচনা কেরা। অন� কথায়, �িত� i এর জন� x i >  0, �িত� i, j (i ≠ j) এর জন� 
xi ≠ xj এবং x 1 + x2 + ... + xK = N হেত হেব। 
 
�তামােক (x 1

2 − x1)⋅(x2
2 − x2)⋅…⋅(xK

2 − xK) - এই �ণফল�র সেব�া� মান �বর করেত হেব। িক� �যেহতু এই 
সংখ�া� অেনক বড় হেত পাের, তাই এই সংখ�া�েক 10 9 + 7 িদেয় ভাগ করেল �য ভাগেশষ থােক �সটা ি�� কেরা। যিদ 
N �ক K-� িভ� িভ� ধনা�ক পূণ�সংখ�ার �যাগফল িহসােব উপ�াপন করা না যায়, তাহেল -1 ি�� কেরা। 
 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের। �ট�েকস�েলার 
বণ�ণা িনেচ �দওয়া হল।  

● �িত� �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন দ’ু�টা পূণ� সংখ�া N এবং K �দওয়া থাকেব। 
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন এক� সংখ�া ি�� কেরা -  সেব�া� �ণফল�, অথবা -1 যিদ N �ক K-� িভ� িভ� 
ধনা�ক পূণ�সংখ�ার �যাগফল িহসােব উপ�াপন করা না যায়।  
 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 1000  
● 1 ≤ N ≤ 109 

● 1 ≤ K ≤ 104 
 
 
সাবটা�সাবটা�: 
সাবটা�সাবটা� #1 (50 পেয়�পেয়�):  1 ≤ N ≤ 500 , 1 ≤ K ≤ 500 
সাবটা�সাবটা� #2 (50 পেয়�পেয়�):  ইনপুেটর িলিমেট যা �দওয়া অােছ তা। 
 
 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
2 
5 2 
6 2 
 
উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
12 
24 



 

 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 1:  আমরা দ�ু িভ� িভ� ধনা�ক পূণ�সংখ�া চাই যােদর �যাগফল 5 হেব। এর জন� মা� দ�ু স�াবনা 
রেয়েছ: (1,4) এবং (2,3)। তােদর অন�ুপ �ণফল যথা�েম (1 2  − 1)⋅(42 − 4) = 0  এবং (2 2 − 2)⋅(32 − 3) = 2⋅6 
= 12। সব�ািধক হে� 12, কােজই �সটাই উ�র। 
 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 2:  আমরা দ�ু িভ� িভ� ধনা�ক পূণ�সংখ�া চাই যােদর �যাগফল 6 হেব। এর জন� মা� দ�ু স�াবনা 
রেয়েছ: (1,5) এবং (2,4)। তােদর অন�ুপ �ণফল যথা�েম 0 এবং 24। সব�ািধক হে� 24, কােজই �সটাই উ�র।  
 


