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Problem Code: RKS 

 
 

 
Rooks 

 
আিরয়ার কােছ একটা N সািরর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং N কলােমর (1 �থেক N �ারা                 
িচি�ত) একটা দাবার �বাড� আেছ; সাির r এবং কলাম c এর একটা বগ�েক (r, c) �ারা �কাশ                 
করা হয়। 
 
আিরয়া দাবার �বােড� K সংখ�ক �নৗকা (rook) এমনভােব �রেখেছ �যন �কান দইুটা �নৗকা এেক              
অপরেক আ�মণ না কের। দইুটা �নৗকা এেক অপরেক আ�মণ কের যিদ তারা একই সাির              
অথবা একই কলােম হয় এবং তােদর মাঝখােন �কান �নৗকা না থােক। �স এখন একটা �াগনেক               
িকভােব শা� করেব তা িশখেত ব��, তাই �স �তামােক দাবার �বােড� যত �বিশ স�ব আেরা               
�নৗকা বসােত অনেুরাধ কেরেছ �যন এরপের �বােড� র �কান দইুটা �নৗকা এেক অপরেক আ�মণ             
না কের। এই �নৗকা�েলার অব�ান �বেছ িনেয় আিরয়ােক 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 দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দওয়া থােক। 
● এরপেরর K সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া r এবং c থােক যা িনেদ�শ              

কের আিরয়া বগ� ( r, c) �ত একটা �নৗকা বিসেয়িছল। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� 

● ধেরা তুিম  P সংখ�ক �নৗকা ( r1, c1), (r2, c2), …, (rP, cP) বগ��েলােত বিসেয়েছা 
● �তামােক একটা লাইেন 2P+1 সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া P, r1, c1,…, rP, cP            

ি�� করেত হেব। 



 

● P যথাস�ব সেব�া� হেত হেব।  
● যিদ এরকম একািধক স�াব� উ�র থােক, তেব ধারা r1, c1,…, rP, cP            

�লি�েকা�ািফকািল সবচাইেত �ছাট হেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 106 

- 0 ≤ K ≤ N 
- 1 ≤ ri, ci ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �রেত বসােনা �নৗকা�েলা এেক অপরেক আ�মণ কের না 
- �রেত বসােনা �নৗকার অব�ান�েলা িভ� িভ� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- T = 10 
- N ≤ 8 

- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  
- T = 10 
- N ≤ 1,000 

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


