
 

 

June Challenge 2019 
Problem Code: COUNTIT 

 
 

 
Count Arrays 

 
N সািরর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এবং M কলােমর (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত)                 
সকল ম�াি�� িবেবচনা কেরা যার উপাদান�েলা পূণ�সংখ�া 1 �থেক K এর মেধ� থােক (1 ও K                
সহ)। এমন �েত�ক ম�াি��  A এর জন�, একটা ধারা  L1, L2,…, LN+M �তির কির: 

● �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, Li হল A এর i-তম সািরর সকল উপাদােনর মেধ�                  
সেব�া� উপাদান। 

● �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, LN+i হল A এর i-তম কলােমর সকল উপাদােনর মেধ�                  
সেব�া� উপাদান। 

 
এভােব কয়টা িভ� িভ� ধারা �তির করা যােব তার সংখ�া খুেঁজ �বর কেরা। �যেহতু এই সংখ�া                
িবশাল হেত পাের, এেক modulo 10 9+7 �ত গণনা 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 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 — িভ� িভ� ধারার                
সংখ�া modulo 10 9+7। 
 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ M ≤ 105 

- 1 ≤ K ≤ 109 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�):  
- 1 ≤ K ≤ 50 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 50 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 50 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (20 পেয়�):  
- 1 ≤ K ≤ 105 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

- সাবটা� #3 (20 পেয়�):  
- 1 ≤ K ≤ 109 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 200 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 200 পার করেব না 

- সাবটা� #4 (20 পেয়�):  
- সব �ট�েকেসর  K একই 
- 1 ≤ K ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

- সাবটা� #5 (30 পেয়�):  
- 1 ≤ K ≤ 109 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
3 
2 2 2 
2 3 2 
41 42 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
10 
22 
903408624 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 16 ধরেনর ম�াি�� স�ব। িনেচ তারা �য ধারা �তির কের �সটা সহ সব�েলা িল�                
আকাের �দওয়া হেয়েছ। এেদর মেধ� 10 টা িভ� িভ� ধারা রেয়েছ: (0,0,0,0), (0,1,0,1),             
(0,1,1,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,1,0), (1,0,1,1), (0,1,1,1), (1,1,0,1) এবং (1,1,1,1)। 
 
[0, 0] 
[0, 0] = (0, 0, 0, 0) 
 
[0, 0] 
[0, 1] = (0, 1, 0, 1) 
 
[0, 0] 
[1, 0] = (0, 1, 1, 0) 
 
[0, 1] 
[0, 0] = (1, 0, 0, 1) 
 
[1, 0] 
[0, 0] = (1, 0, 1, 0) 
 
[1, 0] 
[1, 0] = (1, 1, 1, 0) 



 

 
[1, 1] 
[0, 0] = (1, 0, 1, 1) 
 
[0, 0] 
[1, 1] = (0, 1, 1, 1) 
 
[0, 1] 
[0, 1] = (1, 1, 0, 1) 
 
[1, 0] 
[0, 0] = (1, 0, 1, 0) 
 
[0, 1] 
[1, 0] = (1, 1, 1, 1) 
 
[1, 1] 
[1, 0] = (1, 1, 1, 1) 
 
[1, 1] 
[0, 1] = (1, 1, 1, 1) 
 
[1, 1] 
[0, 1] = (1, 1, 1, 1) 
 
[1, 0] 
[1, 1] = (1, 1, 1, 1) 
 
[1, 1] 
[1, 1] = (1, 1, 1, 1) 
 
�কস 2: 22 টা িভ� িভ� ধারা রেয়েছ। এেদর মেধ� একটা (2,2,1,2,2), উদাহরণ��প যা এই               
ম�াি�� �ারা �তির হয় 



 

[1, 2, 1]  
[1, 1, 2] 
 
�কস 3: modulo এর কথা ভুেল �যও না! 
 


