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Chef and Working Plan 

 
�বশ িকছুিদন ধের �শফ একটা �রে�ারাঁ �খালার �চ�া করেছ। �শফ একা �রে�ারাঁ চালােত পছ�              
কেরনা। তাই �স িস�া� িনেয়েছ �ক M সংখ�ক (1 �থেক M �ারা িচি�ত) কম�চারীেক কােজ               
িনেয়াগ িদেব। 
 
কম�চারীরা িকছু ধনা�ক পূণ�সাংিখ�ক �বক a1, a2, …, aM �বেছ িনেব। �কান কম�চারীর �বক              
সংখ�া� a হেল �স �িত a িদন পরপর �বতন �পেত চায়। �শফ একটা �শফ-বছর িনধ�ারণ করেত                
চায় — যার ব�াি� হেব x িদন এবং একটা �শফ-স�াহ িনধ�ারণ করেত চায় — যার ব�াি� হেব y                  
িদন, �যখােন x এবং y এর মান এমন হেব �যন �শফ �েত�ক কম�চারীেক �কান এক �শফ-স�াহ                
�শেষ �বতন িদেত পারেব এবং একটা �শফ-বছর �শেষ সব কম�চারীেক একসােথ �বতন �দওয়া             
হয়।  
 
�শফ চায় একটা �শফ-বছর যথাস�ব �ছাট �হাক এবং একটা �শফ-স�াহ যথাস�ব বড় �হাক। x              
এর মান a1, a2, …, aM এর লিঘ� সাধারণ �িনতক এবং y এর মান a1, a2, …, aM এর গির�                    
সাধারণ �ণনীয়ক হেল এই শত� �েলা িস� হেব। M কম�চারীর একটা দেলর a1, a2, …, aM জানা                

থাকেল, �শফ ঐ দেলর মান সং�ািয়ত কের এভােব — , �যখােন হল         f (y)xp   (x) xf = ∑
q

i=0
f i

q−i  

একটা  q-ঘাত ব�পদী।  
 
এখন �শফ M কম�চারীর একটা দেলর সব স�াব� a1, a2, …, aM ধারার জন� দেলর মান�েলার                
�যাগফল জানেত চায় �যখােন x ≤ N। �যেহতু উ�র অেনক বড় হেয় �যেত পাের, এটােক               
modulo 109+7 �ত গণনা কেরা। 
 
 
 



 

ইনপুটইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন চারটা পূণ�সংখ�া  N, M, p এবং  q �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  q+1 সংখ�ক পূণ�সংখ�া  f0, f1, …, fq থােক — ব�পদী  f এর সহগ। 

 
আউটপুটআউটপুট: 
এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব স�াব� কম�চারীর দেলর মােনর �যাগফল              
modulo 109+7। 
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 5×1012  
- 1 ≤ M ≤ 109 

- 0 ≤ p, q ≤ 20 
- 0 ≤ fi < 109+7 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- f0 ≠ 0 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (5 পেয়�) :  
- 1 ≤ N, M ≤ 1,000 
- টাইম িলিমট 1 �সেক� 

- সাবটা� #2 (10 পেয়�) :  
- 1 ≤ N, M ≤ 107 

- টাইম িলিমট 5 �সেক� 
- সাবটা� #3 (10 পেয়�) :  

- M = 2, p = 0, q = 1, f1 = 0 
- 1 ≤ N ≤ 1011 

- সাবটা� #4 (25 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 1011 
- সাবটা� #5 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
5 2 1 1 
1 0 
 
 



 

নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
99 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
15 ধরেনর ধারা স�ব: [1,1], [1,2], [1,3], [1,4], [1,5], [2,1], [2,2], [2,4], [3,1], [3,3],              
[4,1], [4,2], [4,4], [5,1], [5,5]। 
এেদর মােনর �যাগফল 1+2+3+4+5+2+4+8+3+9+4+8+16+5+25=99।  


