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Mỗi khi Rami nảy ra ý tưởng về một bài tập, ông nội của anh ấy là Saeed đều từ chối, ông phàn nàn 
rằng mất quá nhiều thời gian để viết được test cho một bài tập. Do đó, Rami dành cả một ngày trời để 
nghĩ về một bài tập mà chỉ có ba số ở input. Cuối cùng, anh nghĩ ra một bài tập như vậy và vui vẻ 
chạy đến chỗ ông nội, nói thật lớn nội dung bài tập đó: 
 
Cho ba số nguyên N, M và K. Hãy tìm ra số lượng dãy số A1, A2, …, AN sao cho: 

 Với mỗi i, Ai là một số nguyên nằm trong đoan [0, M – 1]. 

 Tính N tổng tiền tố của A là Si =∑ �� �
���  trong đó 1 ≤ i ≤ N. Ít nhất K trong số các tổng tiền tố 

này chia hết cho M.  

Hãy xem bạn có thể giải quyết vấn đề đơn giản này không! Rami biết rằng câu trả lời có thể rất lớn, 
vì vậy bạn nên hãy in ra đáp án với phần dư cho 109 + 7. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên và cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên N, M và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các dãy hợp lệ với phần dư cho 109 + 7.  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ K ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ M ≤ 109 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 2 2 
3 2 1 
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Giải thích 

Với N = 3 và M = 2, có tám dãy số thỏa mãn điều kiện đầu tiên là [0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 1, 0],  
[0, 1, 1], [1, 0, 0], [1, 0, 1], [1, 1, 0] và [1, 1, 1].  
Các tổng tiền tố của chúng lần lượt là: [0,0,0], [0,0,1], [0,1,1], [0,1,2], [1, 1, 1], [1, 1, 2], [1, 2, 2] và [1, 
2, 3]  
 
Như chúng ta thấy: 
 

 Một dãy số với 0 tổng tiền tố chia hết cho 2: [1, 0, 0] 

 Có ba số với 1 tổng tiền tố chia hết cho 2: [0, 1, 0], [1, 0, 1], [1, 1, 1] 

 Có ba số với 2 tổng tiền tố chia hết cho 2: [0, 0, 1], [0, 1, 1], [1, 1, 0] 

 Có một dãy với 3 tổng tiền tố chia hết cho 2: [0, 0, 0] 


