
 

 

January Long Challenge 2019 
Problem Code: DIFNEIGH 

 
 

 
Different Neighbours 

 
�তামােক একটা N সািরর (1 �থেক N �ারা িচি�ত করা) এবং M কলােমর (1 �থেক M �ারা                 
িচি�ত করা) একটা খািল ি�ড �দওয়া আেছ। �তামােক এই ি�ডটােক িকছু পূণ�সংখ�া িদেয় পূণ�              
করেত হেব �যন: 

● �যেকান িতনটা �সল c1, c2 এবং c3 �যখােন c1 এর সােথ c2 এর একটা সাধারণ পাশ                
রেয়েছ এবং c3 এর সােথ অন� একটা সাধারণ পাশ রেয়েছ, c2 ও c3 �ত থাকা পূণ�সংখ�া�য়                
আলাদা।  

● ি�েড থাকা �মাট িভ� িভ� পূণ�সংখ�ার সংখ�ােক K �ারা �কাশ কির; তাহেল এই             
সংখ�া�েলার �েত�েক 1 �থেক  K (1 ও  K সহ) এর মেধ� হেত হেব।  

● K �ক সব�িন� হেত হেব।  
সব�িন� K এর মান �বর কেরা এবং এরকম একটা পূণ� ি�ড �বর কেরা। যিদ এরকম একািধক                
সমাধান থােক, তেব তুিম �যেকােনাটা খুজঁেলই হেব। 
 
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 লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
 
আউটপুট: 

● �েত�ক �ট� �কস এর জন�  N+1 সংখ�ক লাইন ি�� কেরা।  
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া থাকেব — সব�িন�  K।  
● এরপেরর N লাইেনর �েত�ক লাইেন M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া থাকেব যারা           

1 �থেক K এর মেধ�। �েত�ক �েযাজ� i, j এর জন�, i-তম লাইেন j-তম পূণ�সংখ�া হেব                
ি�েডর  i-তম সাির এবং  j-তম কলােমর সংখ�া।  



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 500  
- 1 ≤ N, M ≤ 50 
- সব �ট�েকেসর  N⋅M এর �যাগফল 7⋅10 5 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
1 1 
2 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
1 
3 
1 1 2 
2 3 3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ি�েড �ধুমা� একটা �সল রেয়েছ, এটােক পূণ� করার �ধু একটা উপায় রেয়েছ আর তা                
হল এই �সেল 1 �লখা। উে�খ� �য এই �সেল 1 বােদ অন� �কান সংখ�া ব�বহার করেত পারেবানা।  
�কস 2: �সল (2,2) এর �িতেবশী �সল�েলােত �লখা সংখ�া�েলা হল 1, 2 এবং 3; এই               
সংখ�া�েলার �েত�েক এেক অপর হেত িভ� এবং (2,2) �সেল �কান সংখ�া �লখা রেয়েছ তা              
এখােন �কান িবেবচনার িবষয় নয়। এখােন �খয়াল কেরা �য পাশাপািশ দইুটা �সেল একই সংখ�া              
�লখা রেয়েছ, িক� এটা স�ক।  


