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Doraemon 

 
�ডােরমেনর কােছ N সািরর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এবং M কলােমর (1 �থেক M ন�র                 
�ারা িচি�ত) একটা ম�াি�� আেছ। সাির i এবং কলাম j এর উপাদানেক Ai,j �ারা �কাশ কির।                
এরপের, �কান x ও y (1 ≤ x ≤ y ≤ M) এর জন� একটা সাির r এর উপসাির হেব Ar,x,                     
Ar,x+1,…, Ar,y এবং �কান x ও y (1 ≤ x ≤ y ≤ N) এর জন� একটা কলাম c এর উপকলাম হেব                      
Ax,c, Ax+1,c,…, Ay,c । 
 
�তামােক খুেঁজ �বর করেত হেব িনেচর শত� �েলা পূরণ কের এমন কয় �জাড়া (�কান সািরর              
উপসাির, �কান কলােমর উপকলাম) আেছ: 

1. উভয় ধারার (উপসাির এবং উপকলাম) �দঘ�� একই। 
2. এই �দঘ�� িবেজাড়। 
3. উভয় ধারার মাঝখােনর উপাদান একই (তারা ম�াি�ে�র একই উপাদান িনেদ�শ কের)। 
4. উভয় ধারা প�ািলে�াম। 

 
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 লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           
থােক। 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন  M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Ai,1, Ai,2,…, Ai,M থােক। 

 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  �জাড়ার সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N, M 
- N⋅M ≤ 105 

- 1 ≤ Ai,j ≤ 106 �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N⋅M এর �যাগফল 3⋅10 5 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- T ≤ 10 
- N⋅M ≤ 103 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1   
3 3   
2 1 2   
1 1 1   
2 1 2   
 
নমনুা আউটপুট : 
10 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �েত�ক উপাদান একটা �জাড়া গঠন কের (�যখােন উপসাির এবং উপকলােম �ধু এই              
উপাদান থােক) এবং মােঝর সাির ও মােঝর কলাম িদেয় একটা �জাড়া গঠন করা যায়। 


