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Expected GCD 

 
�শফ খাবার �তির করেত পছ� কের। বত� মােন তার কােছ N সংখ�ক উপাদান রেয়েছ (1 �থেক               
N ন�র �ারা িচি�ত) �য�েলা ব�বহার কের �স িবিভ� ধরেনর খাবার রা�া করেত পারেব। 
 
একটা খাবার �তির করেত �শফেক �ক K সংখ�ক উপাদান স�ক �েম ব�বহার করেত হেব।              
তাই একটা খাবার হল K সংখ�ক 1 �থেক N এর মেধ� িভ� িভ� পূণ�সংখ�ার ধারা। এই                
পূণ�সংখ�া�েলার গসা� (GCD) �ক এই খাবােরর �াদ িহেসেব সং�ািয়ত কির। �শফ একটা            
খাবার uniformly randomly �বেছ িনেত চায় এবং �সটা রা�া করেত চায়। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। সকল �েয়িরর জন� K একই। �েত�ক �েয়িরেত              
�তামােক N �দওয়া হেব এবং �তামােক �শেফর �তিরকৃত খাবােরর �ােদর expected value �বর             
করেত হেব অথবা িনধ�ারণ কেরা �য �শফ �কান খাবার �তির করেত পারেব না। 
 
যিদ �শফ অ�ত একটা খাবার �তির করেত পাের, তেব এটা �মাণ করা যােব �য এই expected                
value হেব P/D আকােরর ভ�াংশ, �যখােন P ও D সহেমৗিলক ধনা�ক পূণ�সংখ�া এবং D ও               
109+7 সহেমৗিলক। �তামােক P⋅D−1 modulo 109+7 গণনা করেত হেব, �যখােন D−1 হল D এর              
multiplicative inverse modulo 109+7। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Q এবং  K �দওয়া থােক। 
● এরপেরর Q সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া N থােক যা একটা �েয়ির             

িনেদ�শ কের। 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — P⋅D−1 modulo 109+7              
অথবা 0 যিদ �শফ �কান খাবার রা�া করেত না পাের । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ Q, N ≤ 2⋅105  
- 2 ≤ K ≤ 105 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- K = 2 
- 1 ≤ N ≤ 1,000 

- সাবটা� #2 (15 পেয়�) :  K = 2 
- সাবটা� #3 (75 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 2 
1 
2 
4 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 
1 
166666669 
 
ব�াখ�া: 
�থম �েয়িরেত, দইুটা উপাদান িনেয় একটা খাবার �তির করা অস�ব �যেহতু  N = 1। 
 
ি�তীয় �েয়িরেত, �শফ দইুটা খাবার �তির করেত পারেব: (1, 2) এবং (2, 1)। �েত�ক খাবােরর               
�াদ 1, তাই �ােদর expected value হল 1। 


