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Power Sum 

 
�শফ একটা স�ূণ� নতুন খাবার �তির করেছ। �স খাবােরর জন� N সংখ�ক নতুন উপাদান (1               
�থেক N ন�র �ারা িচি�ত) খুেঁজ �পেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম উপাদােনর খরচ               
Ci ডলার এবং তার মান  Vi। 
 
�শেফর বােজট S ডলার। �স �েত�ক উপাদান সেব�া� একবার �য় করেত পারেব। এই N সংখ�ক               
উপাদােনর একটা অশনূ� সাবেসট (এেত সকল উপাদান থাকেতও পাের) �য় করা যােব যিদ এই              
সাবেসেটর সকল উপাদােনর খরেচর �যাগফল �শেফর বােজট অিত�ম না কের। একটা �সেটর            
উপাদান িনেয় �তিরকৃত খাবােরর �াদ হেব vK, �যখােন v হল �সেটর সকল উপাদােনর মােনর              
�যাগফল এবং  K একটা িনিদ�� পূণ�সংখ�া। 
 
একটা খাবার �তির করেত, �শেফর এমন একটা উপাদােনর সাবেসট ব�বহার করেত হেব �যটা             
�য় করা যায়। �স যত খাবার �তির করা স�ব সবিকছু �চ�া কের �দখেত চায়। এরকম সব                
খাবােরর �ােদর �মাট �যাগফল খুেঁজ �বর কেরা। �যেহতু এই সংখ�াটা িবশাল হেয় �যেত পাের,              
এেক modulo 998,244,353-�ত গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, S এবং  K �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Ci এবং  Vi থােক। 
 
আউটপুট: 
এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  �মাট �াদ  modulo 998,244,353। 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ N, S ≤ 100  
- 1 ≤ K ≤ 2,000 
- 1 ≤ Ci ≤ 100 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Vi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 20 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) : 1 ≤  K ≤ 100 
- সাবটা� #3 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
3 2 2 
1 2 
2 3 
1 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
65 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �শফ এই উপাদােনর সাবেসট�েলা ব�বহার কের খাবার �তির করেত পাের: 

● {1} যার �াদ 2 2 = 4 
● {2} যার �াদ 3 2 = 9 
● {3} যার �াদ 4 2 = 16 
● {1, 3} যার �াদ 6 2 = 36 

 
সাবেসট {1,2}, {2,3} এবং {1,2,3} ব�বহার করা যােব না কারণ এ�েলা �য় করা যােব না। 
 


