
 

CHQUEENS: Chef and Two Queens 
 
বণ�ণাবণ�ণা: 
�শফ িবপেদ পেড়েছ! �স �শফল�া� এবং �চসল�াে�র রাজা। �শফল�াে�র এক রাণী এবং �চসল�াে�র এক রাণী, এবং 
তারা উভেয়ই তার সােথ স�ক�  করেত চায়। �শফ এক� ক�ন িস�াে�র সামেন দাঁিড়েয় আেছ... 
 
�চসল�া�েক এক� দাবােবাড�  িহেসেব িবেবচনা করা �যেত পাের যার N-� সাির (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং M-� 
কলাম (1 �থেক M �ারা িচি�ত)। r-তম সাির এবং c-তম কলােমর ঘর�েক (r,c) �ারা �কাশ করা হয়। �শফ এই 
দাবােবােড� র (X,Y)-তম ঘের বসবাস কের। 
 
বত� মােন, উভয় রাণীই �চসল�াে� বসবাস করেছ। �েত�ক রাণী যখন দাবা �বােড�  একা থােক, তখন একই সাির, কলাম 
বা ডায়াগনােলর সম� ঘর �দখেত পাের। (x q, yq) ঘের অব�ান করা রাণী (r,c)-তম ঘর �দখেত পায় না যিদ (X,Y)-তম 
ঘর তােদর মেধ� থােক। যিদ রাণী�য় এেক অপরেক �দখেত পায়, তাহেল রাজ� িনি�তভােবই িবশ�ৃলার মেধ� থাকেব! 
 
�শফেক স�াব� কনিফগােরশন�িলর সংখ�া�েক গণনা করেত সহায়তা কেরা যােত কের রাজ� িবশ�ৃলার মেধ� থাকেব 
না। এক� কনিফগােরশন হল দ’ু� িভ� িভ� ঘর (x q1, yq1) এবং (x q2, yq2) এর আনঅড� াড�  �পয়ার যােত কের এই দ’ু� 
ঘেরর �কউই (X,Y) না। দ’ু� কনিফগােরশন আলাদা যিদ রাণী 1 এর অব�ান িভ� অথবা রাণী 2 এর অব�ান িভ�। 
 
 
ইনপুটইনপুট: 

●  ইনপুেটর �থম লাইেন এক� পূণ� সংখ�া T �দওয়া থাকেব যা �ট�েকস সংখ�া �কাশ কের। �ট�েকস�েলার 
বণ�ণা িনেচ �দওয়া হল।  

● �িত� �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন ��স িদেয় আলাদা করা চার� পূণ� সংখ�া N, M, X এবং Y 
�দওয়া থাকেব। 

 
অাউটপুটঅাউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�, এক� লাইেন এক� পূণ� সংখ�া ি�� কেরা - এমন  কনিফগােরশন�িলর সংখ�া �যখােন রাজ� 
িবশ�ৃলার মেধ� থাকেব না। 
 
 
শত� াবলীশত� াবলী: 

● 1 ≤ T ≤ 1000  
● 1 ≤ X ≤ N ≤ 102 

● 1 ≤ Y ≤ M ≤ 102 

 
উদাহরণউদাহরণ ইনপুটইনপুট: 
2 
3 3 2 2 
4 4 2 3 
 



 

উদাহরণউদাহরণ অাউটপুটঅাউটপুট: 
24 
94 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
উদাহরণউদাহরণ �কস�কস 1: 
এরকম অেধ�ক  কনিফগােরশন�েলা হল: 

● (1,1),(3,3)  
● (1,1),(2,3) 
● (1,1),(3,2) 
● (1,2),(3,3) 
● (1,2),(3,2) 
● (1,2),(3,1) 
● (1,3),(3,1) 
● (1,3),(3,2) 
● (1,3),(2,1) 
● (2,1),(2,3) 
● (2,1),(1,3) 
● (2,1),(3,3) 

 


