
TEAMMATE: Finding Teammate 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
��াকডাউন ২০১৯ অাসেছ! �যেহতু ��াকডাউন এক� দলীয় �িতেযািগতা �যখােন সেব�া� দইু জন িনেয় এক� দল গঠন 
করা যায়, তাই সবাই এখন �মেমট খুজঁেছ। N জন �িতেযাগী অােছ যারা ��াকডাউেন অংশ িনেত চায় (1 �থেক N পয�� 
�িত� সংখ�া একজন �িতেযাগীেক িনেদ�শ কের)। এেদর মেধ� i-তম �িতেযাগীর দ�তা (ি�ল �লেভল) হল S i । এই N 
জেনর �েত�েক এক� দইু জেনর দল গঠন করেত চায়। অথ�াৎ �মাট N/2 � দল হেব এবং �িত দেল 2 জন কের থাকেব।  
 
�যেহতু সবাই ভাল দল গঠন করেত চায়, তাই সবাই চায় �য তােদর �মেমেটর দ�তা যতটা �বিশ করা স�ব তা করেত। 
অামরা একটা �পয়ািরং-�ক (N/2 টা দেলর গঠনেক) �হণেযাগ� বলেবা যিদ �সখােন এমন দ’ু�টা দল না থােক যােদর সদস� 
হল (A,B) এবং (C,D) �যখােন S D > SB এবং S A > SC । এসব ��ে� A এবং D দ’ুজনই চাইেব তােদর বত� মান দল 
�থেক �বর হেয় পর�েরর সােথ দল গঠন করেত।  
 
�তামােক �হণেযাগ� �পয়ািরং এর সংখ�া �বর করেত হেব। �যেহতু সংখ�া� অেনক বড় হেত পাের, তাই �তামােক সংখ�া� 
1,000,000,007 এর মডুেলা িহেসেব ি�� করেত হেব।  
 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের।  
● �িত� �ট�েকেসর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া N �দওয়া থাকেব।  
● ি�তীয় লাইেন N-� ��স িদেয় অালাদা করা পূণ� সংখ�া S 1 , S2 ,… , SN �দওয়া থাকেব।    

 
 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�িত� �ট�েকেসর জন� এক� লাইেন �হণেযাগ� �পয়ািরং এর সংখ�া মডুেলা 1,000,000,007 ি�� করেত হেব। 
 
ইনপুেটরইনপুেটর িলিমটিলিমট: 

● 1 ≤ T ≤ 1000  
● 2 ≤ N ≤ 105 

● N �জাড় সংখ�া 
● সব �ট�েকস িমিলেয় N এর �যাগফল 10 6 এর �চেয় �বিশ হেব না। 
● 1 ≤ Si ≤ 106 

 

 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
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উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
1 
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ব�াখ�াব�াখ�া: 
 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 1:  একমা� �হণেযাগ� �পয়ািরং হল - �িতেযাগী 2 অার �িতেযাগী 4 িমেল একটা দল গঠন করেব (তাহেল 
অন� দেল �িতেযাগী 1 অার �িতেযাগী 3 থাকেব)।  
 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 2:  �যেহতু �িতেযাগী 2 এর দ�তা হল সেব�া� এবং বািক সবার দ�তা একই, তাই �িতেযাগী 2 বািক িতন 
জেনর �য কাউেক তার দেল িনেত পাের। অবিশ� দ’ুজন িমেল এক� দল গঠন করেব। তাই  �হণেযাগ� �পয়ািরং সংখ�া 
হল 3। 


