
 

XYPRESQ: The Prestige 
 
বণ�ণা: 
 
ChefX এবং ChefY িবখ�াত িসেনমা "The Prestige" �দেখেছ, তাই ChefX এক� জাদ ু�কৗশল �দখােনার িস�া� 
িনেয়েছন। 
 
�থমত, ChefX দ�ু কাড�  �ডক িকেনেছ। �িত� �ডেক N-� কাড�  রেয়েছ। �থম �ডেকর কাড� �িলেক 1 �থেক N পয�� 
উপর �থেক নীচ পয��, এবং ি�তীয় �ডেকর কাড� �িলেক উপের �থেক নীচ পয�� N �থেক 1 িদেয় িচি�ত করা হয়। 
�াথিমকভােব, সব কােড� র মখু িনচু কের রাখা। 
 
জাদ ু�কৗশেলর জন�, ChefX দ�ু প�ারািমটার S এবং M বাছাই কেরন। জাদ ু�কৗশল� S-� ধােপ করা হয়। 
 
�িত� ধােপ, ChefX ChefY-�ক এই দ�ু �ডেকর মেধ� ই�ামত M-� মভু িদেত বেল। এক� মেুভ, এক �ডেকর উপেরর 
কাড� � �সই �ডেকর নীেচ সরােনা হয়। তারপর, ChefX, ChefY �ারা িনব�ািচত �ম অনযুায়ী মভু�েলা �দন। 
উদাহরণ��প, যিদ M = 10 হয়, ChefY এই �ম অনসুাের মভু�েলা বাছাই করেত পােরন: 
 
১. �থম �ডেক 2-� মভু �দওয়া। 
২. ি�তীয় �ডেক 3-� মভু �দওয়া। 
৩. �থম �ডেক 5-� মভু �দওয়া। 
 
�িত� ধােপর �শেষ, ChefX উভয় �ডেকর উপেরর কাড�  দ�ু (�িত� �ডক �থেক এক� কাড� ) �নয় এবং এেক অপেরর 
পােশ মখু িনচু কের রােখ। �িত� �ডেক এখন এক� কাড�  কম থােক এবং পরবত� ধাপ এই �াসকৃত �ডক দ�ুেক িনেয় 
করা হয়। 
 
�শষ পয��, �য S �জাড়া কাড�  সিরেয় রাখা হেয়েছ �স�েলা ChefX, ChefY এর কােছ �কাশ কের। জাদ ু�কৗশল� সফল 
হয় যিদ �িত� �জাড়ার কাড� �িলেত একই ন�র থােক।  
 
ChefX ইিতমেধ�ই প�ারািমটার S �বেছ িনেয়েছন। িতিন জােনন �য M এর অেনক�িল স�াব� মান রেয়েছ যােত ChefY 
�যভােবই মভু�েলা এেলােমেলা ক�ক না �কন জাদ ু�কৗশল� সব�দা সফল হয়; িক� M এর এমন মানও রেয়েছ যােত এ� 
অসফল হেত পাের । অতএব, িতিন সব�িন� স�াব� M-� জানেত চান যােত M এবং S প�ারািমটার�িল িনেয় জাদ ু
�কৗশল সবসময়ই সফল হয়। আপিন িক ChefX �ক সাহায� করেত পােরন? �যেহতু এই সংখ�া� অেনক বড় হেত পাের, 
তাই এেক 10 9 + 7 এর মডুেলা আকাের গণনা ক�ন। 
 
 
ইনপুট: 

●  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 �থম এবং একমা� লাইেন ��স িদেয় আলাদা দ�ু পূণ�সংখ�া N এবং S �দওয়া থাকেব। 
 



 

 
অাউটপুট: 
�েত�ক �কেসর জন�, এক� লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� ক�ন - M এর সব�িন� মান যােত কের যাদ ু�কৗশল সব�দা 
সফল হয়। 
 
 
শত� াবলী: 

● 1 ≤ T ≤ 3⋅104  
● 2 ≤ N ≤ 106 

● 1 ≤ S < N 
 

 
উদাহরণ ইনপুট: 
1  
3 1 
 
উদাহরণ অাউটপুট: 
2 
 
ব�াখ�া: 
 
জাদ ু�কৗশেল �ধুমা� এক ধাপ আেছ। 
 
�াথিমকভােব, �ডেক (1,2,3) এবং (3,2,1) কাড� �েলা আেছ। M এর সব�িন� মান 2। এই M-�র জন�, একমা� ধােপ 
উভয় মভু ি�তীয় �ডেক স�াদন করা �যেত পাের। তারপর, এই �ডেক কাড�  রেয়েছ (1,3,2)। �িত� �ডেক, উপেরর 
কাড� � এখন কাড�  ন�র 1; ChefX �সই কাড� �িল �নয় এবং �যেহতু তােদর একই ন�র থােক, তাই জাদ ু�কৗশল সফল 
হয়। 
 


