
 

 

January Lunchtime 2019 
Problem Code: MMC 

 
 

 
Mouse Meets Cheese 

 
আিরয়ার একটা জ�াক নােমর �পাষা ইঁদরু রেয়েছ। �স জ�াকেক N সািরর (1 �থেক N �ারা               
িচি�ত) এবং M কলােমর (1 �থেক M �ারা িচি�ত) একটা ি�েড রােখ। ি�েড K সংখ�ক িচজ                
ওেয়জ ছিড়েয় িছ�েয় আেছ; �েত�েক ওেয়েজর জন� আমরা জািন এটা �খেত জ�ােকর কত সময়              
লােগ। 
 
সাির r এবং কলাম c এর একটা �সলেক (r, c) �ারা �কাশ কির। ��েত জ�াক (1, 1) �সেল                  
থােক। যখন জ�াক �সল (r, c) �ত থােক, �স 1 �সেকে� হয় (r, c - 1) অথবা (r, c + 1) �সেল                      
�যেত পাের। যিদ �স ি�েডর �থম অথবা �শষ কলােম (c = 1 অথবা c = M) থােক, �স 1                   
�সেকে� �সল (r+1, c)-�তও �যেত পাের। জ�াক একটা িচজ ওেয়জ �খেত পারেব �ধুমা� যিদ �স               
ঐ ওেয়েজর �সেল অব�ান কের। 
 
�েত�ক স�াব� i এর জন�, i সংখ�ক িচজ ওেয়জ �খেত জ�ােকর সব�িন� কত �সেক� সময়               
লাগেব তা �বর কের জ�াকেক সাহায� 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 িতনটা পূণ�সংখ�া  N, M এবং  K �দওয়া থােক। 
● এরপের K সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক লাইন িতনটা পূণ�সংখ�া r, c এবং t রেয়েছ, যা               

িনেদ�শ কের (r, c) �সেল একটা িচজ ওেয়জ রেয়েছ এবং এটা �খেত জ�ােকর t �সেক�               
লােগ। 

 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন K সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� কেরা।             
�েত�ক i (1 ≤ i ≤ K) এর জন�, i-তম সংখ�া িনেদ�শ করেব i সংখ�ক িচজ ওেয়জ �খেত জ�ােকর                   
সব�িন� যত �সেক� সময় লাগেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 3 ≤ N, M ≤ 109 

- 1 ≤ K ≤ 104 

- 1 ≤ r ≤ N 
- 2 ≤ c ≤ M − 1 
- 1 ≤ t ≤ 109 

- �যেকান দইুটা িচজ ওেয়জ একই �সেল থাকেব না 
- সব �ট�েকেসর  K এর �যাগফল 10 4 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (25 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 10 
- N, M, K ≤ 300 

- সাবটা� #2 (75 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 10 5 
1 2 10 
2 2 1 
1 3 1 
1 9 1  
2 9 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 8 14 22 32 
 


