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Gii and His Club 

 
অেনক দেূরর এক রােজ� িজ নােম এক মানষু বসবাস কের, যােক ইিতহােসর সবেচেয় �ল ব�ি�               
িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এক শিনবার স��ায়, �স তার শহেরর অপর পােশর একটা �ােব              
যাওয়ার িস�া� িনল। 
 
শহরটা N সািরর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এবং N কলােমর (1 �থেক N ন�র �ারা                 
িচি�ত) একটা ি�েডর মত, ি�েডর �েত�ক �সল �ারা শহেরর একটা পাড়া বঝুায়। সাির r এবং               
কলাম c এর �সলেক (r, c) �ারা �কাশ কির। িজ (1, 1) �সেল আেছ এবং �াবটা (N, N) �সেল                   
আেছ। শহের িজর িকছু ব�ু রেয়েছ; (i, j) �সেল িজর ব�ু সংখ�ােক Ai,j �ারা �কাশ কির। িজ                 
�কান �সল �থেক অন� �কান �সেল সরাসির �যেত পারেব যিদ তার বত� মান �সেলর সােথ ঐ               
�সেলর একটা সাধারণ পাশ থােক। তাছাড়া তার �বশ তাড়া রেয়েছ, তাই �স কখেনা �াব হেত               
তার দরূ� বাড়ােব না।আেরা ��ভােব বলেল, একটা �সল (i, j) হেত �স �ধু (i+1, j) অথবা (i,                  
j+1) �সেল �যেত পারেব; ি�েডর বািহের যাওয়া স�ব নয়। 
 
যখন িজ �কান পাড়ার মধ� িদেয় যায় (�স �য পাড়ায় থােক এবং �াব �য পাড়ায় অবি�ত                
�স�েলা সহ), এই পাড়ায় থাকা তার সকল ব�ু তার সােথ �ােব যাওয়ার িস�া� �নয়, কারণ �স                
অেনক �ল। তেব একটা সমস�া আেছ: �ােবর সেব�া� ধারণ�মতা X+1 সংখ�ক মানষু, তাই িজ              
তার সেব�া� X সংখ�ক ব�ু সােথ িনেয় আসেত পারেব। �শফ, �ােবর বাউ�ার, এই িনয়েমর              
ব�াপাের �বশ কেঠার, এবং িজ তার �কান ব�ুেক বাইের �রেখ আসেত চায় না, তাই �স এমন পথ                 
ধের �ােব �যেত চায় যােত �ােব তার সােথ যাওয়া ব�ুর সংখ�া  X পার কের না। 
 
এখন িজ জানেত চায়: �স কয়টা িভ� পেথ �ােব �যেত পারেব যােত �স তার সােথ X এর �বিশ                  
সংখ�ক মানষু িনেয় না যায়? �স অবশ� এই সংখ�া তৎ�ণাৎ �বর কের িনেত পারেব, তেব তার                
আেরা ভােলা কাজ বািক আেছ, তাই �স এটা �তামােক করেত বেলেছ। 



 

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 X �দওয়া           

থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, i-তম লাইেন N সংখ�ক                  

��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Ai,1, Ai,2,…, Ai,N থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — িজর �ােব যাওয়ার                
পেথর সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 20 
- 1 ≤ X ≤ 1015 

- 1 ≤ Ai,j ≤ 1015 �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N ≤ 10 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) :  X ≤ 105 

- সাবটা� #3 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
2 
3 10 
2 2 3 
2 11 1 
2 3 1 
5 50 
2 3 4 7 12 
4 5 6 3 5 
5 5 6 9 1 
1 2 9 6 7 
5 6 7 4 7 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 
62 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: িজ �ক চার ধােপ �ােব �পৗঁছােব। তােক (2, 2) পাড়া এিড়েয় �যেত হেব। এই পাড়া                 
এিড়েয় এবং �শেফর শত�  পূরণ কের মা� দইুটা পথ রেয়েছ: 

● (1,1), (1,2), (1,3), (2,3), (3,3), িজ তার সােথ 2+2+3+1+1 = 9 ব�ু আনেব 
● (1,1), (2,1), (3,1), (3,2), (3,3), িজ তার সােথ 2+2+2+3+1 = 10 ব�ু আনেব 


