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Problem Code: DESTCELL 

 
 

 
Destroy Cells 

 
আনাস একটা অসাধারণ �খলা �খলেছ যােত একটা N সািরর এবং M কলােমর ি�ড রেয়েছ              
(সাির�েলা উপর হেত িনেচ 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত করা, কলাম�েলা বাম হেত ডােন 1                
�থেক  M ন�র �ারা িচি�ত করা)। 
 
আনাস এই ি�ডটা �ংস করেত চায়। এজন� �স উপের বাম পােশর ঘর �থেক িনেচ ডােন পােশর                
ঘের দইুজন িহেরােক পাঠায়: 

● �থম িহেরা �রা-�মজর অড� াের ি�েডর ঘর�েলােত যায় এভােব: 
(1, 1)→(1, 2)→...→(1, M)→(2, 1)→(2, 2)→...→(2, M)→...→(N, M) 

● ি�তীয় িহেরা কলাম-�মজর অড� াের ি�েডর ঘর�েলােত যায় এভােব: 
(1, 1)→(2, 1)→...→(N, 1)→(1, 2)→(2, 2)→...→(N, 2)→...→(N, M) 

 
আমরা জািন �েত�ক িহেরা �থম �য ঘের যায় �সটা �স �ংস কের, এর পের �য K ঘের �স যায়                   
�স�েলা �স �ংস কের না, তারপের �য ঘের �স যায় �সটা �ংস কের, এরপের K ঘর �স �ংস                  
কের না, এবং এভােব চলেত থােক, যত�ণ না �স সব�েশষ ঘের �পৗঁছায়। 
 
আনাস K এর মান জােন না। তাই �স 0 হেত পয�� K এর �েত�ক মােনর জন� জানেত         ⋅M−1N        
চায়, কয়টা ঘর অ�ত একটা িহেরা �ংস করেব। 
 
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 এবং একমা� লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং           
M �দওয়া থােক। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, এক লাইেন N⋅M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত             
হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100  
- 2 ≤ N, M ≤ 1000 
- সব �ট�েকেসর  N⋅M এর �যাগফল 2⋅10 6 পার করেব না 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  

- 2 ≤ N, M ≤ 50 
- সব �ট�েকেসর  N⋅M এর �যাগফল 5,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
2 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
6 4 3 3 2 1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● K = 0: দইু িহেরা সব ঘর �ংস কের �ফলেব 
● K = 1: �থম িহেরা [(1,1), (1,3), (2,2)] ঘর�েলা �ংস করেব আর ি�তীয় জন [(1,1),               

(1,2), (1,3)] ঘর�েলা �ংস করেব  
● K = 2: �থম িহেরা [(1,1), (2,1)] ঘর�েলা �ংস করেব আর ি�তীয় জন [(1,1), (2,2)]               

ঘর�েলা �ংস করেব  
● K = 3: �থম িহেরা [(1,1), (2,2)] ঘর�েলা �ংস করেব আর ি�তীয় জন [(1,1), (1,3)]               

ঘর�েলা �ংস করেব 
● K = 4: �থম িহেরা [(1,1), (2,3)] ঘর�েলা �ংস করেব আর ি�তীয় জন [(1,1), (2,3)]               

ঘর�েলা �ংস করেব  



 

● K = 5: �থম িহেরা [(1,1)] ঘর �ংস করেব আর ি�তীয় জন [(1,1)] ঘর �ংস করেব 


