
 

 

September Cook-Off 2019 
Problem Code: ANGGRA 

 
 

 
Angry Grandfather 

 
যখনই রািম �কান সু�র সমস�ার আইিডয়া িনেয় আেস, তার দাদা সাঈদ এরকম একটা সমস�ার              
�ট� �তিরেত �চুর খাটা লাগেব বেল �সটা �ফেল �দয়। তাই, রািম িদেনর পর িদন একটা               
সমস�ার ব�াপাের িচ�া কের �যটােত মা� িতনটা সংখ�া ইনপুট িহেসেব থাকেব। অবেশেষ �স             
এমন একটা সমস�া �পেয় যায় আর তার দাদার কােছ খুিশেত �দৗেড় িগেয় বেল: 
 
�তামােক িতনটা পূণ�সংখ�া N, M এবং K �দওয়া হেব। এমন A1, A2,…, AN ধারার সংখ�া গণনা                
কেরা যােত: 

● �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�,  Ai হেব [0,  M−1] ব�াি�র মেধ� একটা পূণ�সংখ�া। 

● A এর N সংখ�ক ি�িফ� সাম িহেসেব সং�ািয়ত কির, �যখােন 1 ≤ i ≤ N।      Si = ∑
i

j=1
Aj          

এই ি�িফ� সাম�েলার মেধ� অ�ত  K সংখ�কেক  M �ারা িবভাজ� হেত হেব।  
 
তুিম এই সহজ সমস�াটা সমাধান করেত পােরা িকনা �দিখ! রািম জােন উ�রটা িবশাল হেয় �যেত               
পাের, তাই �তামার এেক modulo 10 9+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 এবং একমা� লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, M           
এবং  K �দওয়া থােক। 

 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — ধারার সংখ�া               
modulo 109+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ K ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ M ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 2 2 
3 2 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
4 
7 
 
ব�াখ�া: 
N = 3 এবং M = 2 এর জন�, আটটা ধারা �থম শত� �মেন চেল: [0,0,0], [0,0,1], [0,1,0],                  
[0,1,1], [1,0,0], [1,0,1], [1,1,0] এবং [1,1,1]। তােদর ি�িফ� সাম যথা�েম [0,0,0],           
[0,0,1], [0,1,1], [0,1,2], [1,1,1], [1,1,2], [1,2,2] এবং [1,2,3]। 
 
তাহেল এেদর মেধ�: 

● একটা ধারা রেয়েছ যার 0 টা ি�িফ� সাম 2 �ারা িবভাজ�: [1,0,0] 
● িতনটা ধারা রেয়েছ যােদর 1 টা ি�িফ� সাম 2 �ারা িবভাজ�: [0,1,0], [1,0,1], [1,1,1] 
● িতনটা ধারা রেয়েছ যােদর 2 টা ি�িফ� সাম 2 �ারা িবভাজ�: [0,0,1], [0,1,1], [1,1,0] 
● একটা ধারা রেয়েছ যার 3 টা ি�িফ� সাম 2 �ারা িবভাজ�: [0,0,0] 


