
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: TREASURE 

 
 

 
Treasure Hunt 

 
�তামােক একটা N সািরর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং M কলােমর (1 �থেক M �ারা িচি�ত)                 
ি�ড �দওয়া আেছ। সাির r এবং কলাম c এর �সলেক (r, c) �ারা �কাশ কির। ি�েডর দইুটা                 
�সলেক  পাশাপািশ  বলা হেব যিদ তােদর একটা সাধারণ পাশ থােক। 
 
এই ি�েডর কত�েলা �সেল ��ধন রেয়েছ। তুিম জােনা না �ক �কান �সল�েলােত রেয়েছ, তেব              
ি�েডর একটা পয�েব�ণ পাওয়া যায়, যা ��ধন �খাঁজার ম�াপ িহেসেব িবেবচনা করা যায়।             
�েত�ক �সল ( i, j) এর জন�, �তামােক একটা পূণ�সংখ�া  Ai,j �দওয়া হেব যার অথ� হল: 

● Ai,j = −1: �কান তথ� �নই 
● Ai,j = 0: �সল ( i, j) এর পাশাপািশ �জাড় সংখ�ক �সেল ��ধন রেয়েছ 
● Ai,j = 1: �সল ( i, j) এর পাশাপািশ িবেজাড় সংখ�ক �সেল ��ধন রেয়েছ 

 
��ধেনর �লআউট হল ��ধন রেয়েছ এমন সকল �সেলর �সট। �দ� তেথ�র সােথ সাম�স�পূণ�             
স�াব� ��ধেনর �লআউেটর সংখ�া �বর কেরা। �যেহতু উ�র িবশাল হেয় �যেত পাের, এেক             
modulo 109+7 �ত গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর i-তম লাইেন M                  

সংখ�ক পূণ�সংখ�া  Ai,1, Ai,2, …, Ai,M থােক। 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা — ��ধেনর �লআউেটর              
সংখ�া modulo 10 9+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- 1 ≤ N, M ≤ 30 
- |Ai,j| ≤ 1 �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  1 ≤  N, M ≤ 4 
- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  

- 1 ≤ N ≤ 30 
- 1 ≤ M ≤ 4 

- সাবটা� #3 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 2 
1 -1  
1 -1  
1 0  
 
নমনুা আউটপুট : 
4 


