
 

 

January Cook-Off 2019 
Problem Code: ADAPWNS 

 
 

 
Ada Pawns 

 
Ada Suzumo'র সােথ �সন� দাবা (pawn chess) �খলেছ। 
 
�সন� দাবা এক সািরেত N সংখ�ক বেগ�র একটা ল�া �বােড� �খলা হয়। ��েত, িকছু বেগ� িকছু                
�সন� থােক। 
 
উে�খ� �য এই �খলায় বগ��েলার এবং �সন��েলার রঙ �কান িবেবচ� িবষয় নয়, তেব দাবা              
�খলার সাধারণ িনয়ম�েলা �েযাজ�: 

● একই বেগ� একই সমেয় দইুটা �সন� থাকেত পাের না। 
● একটা �সন� অন� একটা �সেন�র উপর িদেয় লাফ িদেত পােরনা (তারা �ঘাড়া নয়!),             

অথ�াৎ যিদ বগ� i �ত �কান �সন� থােক, তেব এেক বগ� i-2 �ত �নওয়া যােব যিদ বগ� i - 1                    
এবং  i - 2 খািল হয়।  

● �কান �সন� �বােড� র বাইের �যেত পারেব না। 
তারা পালা�েম চাল �দয়; Ada �থেম চাল �দয়। �েত�ক চােল বত� মান �খেলায়াড়েক একটা             
�সন� �বেছ িনেত হেব এবং এেক তার বত� মান অব�ান হেত এক ঘর অথবা দইু ঘর বােম সরােত                 
হেব। �য �খেলায়াড় �কান চাল িদেত পারেব না �স �হের যােব। 
 
Ada িক Suzumo �ক হারােত পারেব? মেন �রখ �য Ada দাবােখলায় একজন ��া�মা�ার,             
তাই �স সবসময় সেব�া�ম চাল �দয়। 
 
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 এবং একমা� লাইেন একটা ি�ং S �দওয়া থােক যার �দঘ�� N;              
যা �বােড� র �াথিমক অব�া বাম হেত ডানিদেক �কাশ কের। একটা খািল বগ� এবং একটা              
�সন�যু� বগ�েক যথা�েম '.' এবং 'P' ক�াের�ার �ারা �কাশ করা হয়।  

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং "Yes" ি�� িদেত হেব যিদ Ada �খলা িজেত                 
যায় অন�থায় "No" ি�� িদেত হেব  (quotes ছাড়া)। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 500 
- 2 ≤ N ≤ 128 
- S এ �ধু '.' এবং 'P' ক�াের�ার থােক 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
..P.P 
 
নমনুা আউটপুট : 
Yes 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: Ada �থম �সন�েক দইু বগ� বােম সরােত পাের; এরপের �বাড�  এরকম �দখােব 
P...P 
এখন Suzomo �ধু তার ি�তীয় �সন� চাল সরােত পারেব। যিদ �স এেক এক ঘর বােম সরায়,                
Ada তার চােল এেক দইু ঘর বােম সরােব এবং যিদ �স এেক দইু ঘর বােম সরায়, Ada তার চােল                   
এেক এক ঘর বােম সরােব, তাই Ada’র পরবত� চােলর পর �বাড� টা এরকম �দখােব  
PP... 
এবং এর পের Suzumo �কান চাল িদেত পারেব না। 


