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Hiring Chefs 

 
�শফ শা�দ তার �রে�ারাঁর জন� নতুন বাবিুচ� িনেয়াগ িদেত চায়। শা�দ �শফ রািমর �পপার              
"Fast Food Times"-এ একটা চাকিরর িব�াপন �দয়। 
 
চাকিরর জন� N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) �াথ� আেবদন কেরেছ। M সংখ�ক               
�বিশ�� িদেয় একটা বাবিুচ� কতটা ভােলা তা যাচাই করা যায়। �তামােক N সংখ�ক ি�ং S1,               
S2,…, SN �দওয়া হেব যা �াথ�েদর �বিশ�� বণ�না কের। �েত�ক ি�ং এর �দঘ�� M। �েত�ক               
�েযাজ� i ও j এর জন�, Si এর j-তম অ�র '1' হেব যিদ i-তম �শেফর মেধ� j-তম �বিশ��                  
িবদ�মান থােক অথবা '0' হেব যিদ এই বাবিুচ� র এই �বিশ�� না থােক। 
 
শা�দ ধারা (1, 2,…, N) এর একটা অশনূ� উপধারা H (এটা ধারাবািহক হওয়া অবশ�ক নয়)               
�বেছ িনেত চায় এবং H এর সকল �াথ�েক িনেয়াগ িদেত চায়। তেব, ধারা H �ক আেরা একটা                 
শত� �মেন চলেত হেব: H এর পরপর �যেকান দইুটা উপাদােনর জন� (তােদরেক x ও y �ারা                
�কাশ কির), �াথ� x এবং y এর �কান সাধারণ (common) �বিশ�� থাকেত পারেব না, �যন               
তারা ঝগড়া না কের। 
 
এখন শা�দ জানেত চায়: এরকম কয়টা উপধারা রেয়েছ? এই সংখ�াটা modulo           
1,000,000,007 (109+7)-�ত খুেঁজ �বর কেরা। 
 
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 লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           
থােক। 



 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন একটা ি�ং  Si থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — উপধারার সংখ�া               
modulo 1,000,000,007। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ M ≤ 16 
- 1 ≤ N ≤ 100,000 
- |Si| = M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- S1, S2,…, SM -এ �ধু '0' এবং '1' অ�র�েলা থােক 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 500,000 পার করেব না 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: উপধারা�েলা হল (1), (2), (3), (4), (1,2), (2,4) এবং (1,2,4)। 


