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Problem Code: JIIT 

 
 

 
Queries on Matrix 

 
"But I’m no longer the troublemaker you think I am!" - Naruto Uzumaki 
 
সা�ীর একটা N সািরর এবং M কলােমর ম�াি�� আেছ। ��েত এই ম�াি�ে�র সব ঘের 0               
িছল। সাির  r এবং কলাম  c এর একটা ঘরেক ( r, c) �ারা �কাশ কির। 
 
সা�ী �ায় সময় অন�েদর িবর� কের। এবার তার বা�বী িনি� আর মানসী তােক একটা িশ�া               
�দওয়ার পিরক�না হােত িনেয়েছ, তাই তারা তার ম�াি�ে� এই অপােরশন  Q বার স�� কের: 

● �যেকান ঘর ( x, y) �বেছ নাও। 
● সাির  x এর সব ঘের 1 �যাগ কেরা। 
● কলাম  y এর সব ঘের 1 �যাগ কেরা। 

 
এরপের, িনি� আর মানসী সা�ীেক এমন কত উপােয় ��র ম�াি�ে� Q সংখ�ক অপােরশন             
স�� করা যায়, যােত সব অপােরশন �শেষ ম�াি�ে�র �ক Z সংখ�ক ঘের িবেজাড় সংখ�া              
থােক, তার সংখ�া �বর করেত চ�ােল� কেরেছ। সা�ী �যেহতু তার সারা জীবন বািকেদর িবর�              
কের কা�েয়েছ �স গিণেত দবু�ল, তাই এখন �স �তামার কােছ সাহায� �চেয়েছ। সা�ীেক উপায়              
সংখ�া খুেঁজ �বর করেত সাহায� কেরা। �যেহতু এই উ�র িবশাল হেয় �যেত পাের, এেক modulo               
998,244,353 �ত গণনা কেরা। 
 
�নাট: অপােরশন�েলা স�� করার দইুটা উপায় িভ� হেব যিদ একটা স�ক i থােক �যন একটা               
উপােয় i-তম অপােরশেন �বেছ �নওয়া ঘর অন� উপােয় i-তম অপােরশেন �বেছ �নওয়া ঘর             
�থেক িভ� হয়। উদাহরণ��প, (1,1) এবং (2,2) এই �েম ঘর �বেছ �নওয়া, আর (2,2) এবং               
(1,1) এই �েম ঘর �বেছ �নওয়া িভ�। 
 



 

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 চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, M,           

Q এবং  Z �দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — অপােরশন�েলা              
স�� করার উপায় সংখ�া  modulo 998,244,353। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 50  
- 1 ≤ N, M ≤ 3,000 
- 0 ≤ Z ≤ N⋅M 
- 1 ≤ Q ≤ 1018 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, M, Q ≤ 300 
- সাবটা� #2 (40 পেয়�) : 1 ≤  N, M ≤ 300 
- সাবটা� #3 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, M ≤ 500 
- সাবটা� #4 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, M ≤ 600 
- সাবটা� #5 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, M ≤ 700 
- সাবটা� #6 (10 পেয়�) : 1 ≤  N, M ≤ 800 
- সাবটা� #7 (10 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
2 2 2 0 
2 2 2 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
8 
8 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: যিদ আমরা ��েত (1, 1) ঘর �বেছ �নই, ম�াি��টা হেয় যায় 
2 1 
1 0 
 
এখন আমােদর হােত দইুটা উপায় আেছ ― আমরা �যেকান �জাড়-সংখ�া িবিশ� ঘর �বেছ িনেত              
পাির। যিদ আমরা আবার (1, 1) �বেছ �নই, ম�াি��টা হেয় যায় 
4 2 
2 0 
 
অথবা যিদ আমরা (2, 2) �বেছ �নই, এটা হেয় যায় 
2 2 
2 2 
 
��েত অন� িতনটা ঘেরর �যেকান একটা �বেছ িনেলও, ি�তীয় অপােরশন স�� করার জন�             
দইুটা ঘর থােক, তাহেল �মাট উপায় সংখ�া 4⋅2 = 8। 
 


