
 

 

November Lunchtime 2018 
Problem Code: PPAP 

 
 

 
Probability 

 
ShareChatland হল N সািরর (0 হেত N-1 িচি�ত করা) এবং M কলােমর (0 �থেক M-1               
িচি�ত করা) এক� ি�ড। এই �দেশ একজন রাজ�মার এবং একজন রাজ�মারী রেয়েছ; ��েত             
রাজ�মার �সল (0,0) �ত থােক এবং রাজ�মারী থােক ( N−1,M−1) �সেল।  
 
রাজ�মার এবং রাজ�মারী িমিলত হেত চায়। রাজ�মােরর দিৃ�র ব�াসাধ� R1। এক ধােপ �স             
বত� মান �সল �থেক এমন �যেকান �সেল �যেত পাের যার ম�ানহাটান দরূ� ≤ R1 (একই �সেল               
�থেক �যেতও পারেব)। রাজ�মারীর  দিৃ�র ব�াসাধ�  R2 এবং একইভােব চলােফরা কের।  
 
ি�েড K দ�ু িমিনয়ন রেয়েছ। একটা িমিনয়ন �রেত (x1,y1) এ থােক এবং (x2,y2) �ত যায়; এই                
�সল�লা হয় একই সাির অথবা একই কলােম হেব অথ�াৎ x1=x2 or y1=y2। �েত�ক ধােপ একটা               
িমিনয়ন তার পােশর �সেল যায় �যটা তার টােগ�ট �সেলর সবেচেয় কােছ। যখন এটা (x2,y2) �ত               
�পৗঁছায়, এটা (x1,y1) এ �যেত �� কের, তারপর আবার (x2,y2) �ত িফের আেস এবং এভােব               
চলেত থােক।  
 
রাজ�মার এবং রাজ�মারী িমিনয়নেদর �দখেত পায়, িক� এেক অপরেক �দখেত পায়না। তাই            
�েত�ক ধােপ, রাজ�মার এবং রাজ�মারী উভেয় তােদর দিৃ�র ব�াসােধ�র মেধ� �য �সল�েলােত            
এই ধােপর পের �কান িমিনয়ন অব�ান করেবনা �স�েলার মেধ� uniformly randomly �বেছ            
�নয় এবং এই �সল�েলােত তারা চেল যায়। একই সােথ, িমিনয়ন�েলাও চলােফরা কের। (এর             
মােন হল রাজ�মার অথবা রাজ�মারী এবং �কান িমিনয়ন এক ধােপ তােদর অব�ান চাইেল             
অদলবদল করেত পাের।) যিদ রাজ�মার অথবা রাজ�মারীর যাওয়ার মত �কান �সল বািক না             
থােক, তেব �স মারা যায়।  
 
 



 

�ক t ধাপ পের রাজ�মার এবং রাজ�মারীর িমিলত হওয়ার (দইুজেন একই �সেল থাকেব)             
স�াব�তা �বর কেরা। এই স�াব�তােক P/Q ভ�াংশ আকাের �কাশ করা যােব, �যখােন P এবং              
Q হল সহেমৗিলক পূণ�সংখ�া; �তামােক P⋅Q−1 modulo 109+7 গণনা করেত হেব, �যখােন Q−1             
হল  Q এর multiplicative inverse modulo 10 9+7।  
 
ইনপুটইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন ছয়টা পূণ�সংখ�া থাকেব  N, M, R1, R2, K এবং  t। 
● এরপেরর K লাইেন চারটা পূণ�সংখ�া x1, y1, x2 এবং y2 থাকেব যা একটা িমিনয়ন িনেদ�শ               

কের।  
 
আউটপুটআউটপুট: 
এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — স�াব�তা  P⋅Q−1 modulo 109+7।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ N⋅M ≤ 100 
- 1 ≤ R1, R2 ≤ N+M 
- 0 ≤ K ≤ 10 
- 1 ≤ t ≤ 109 

- 0 ≤ x1, x2 ≤ N−1 
- 0 ≤ y1, y2 ≤ M−1 
- �েত�ক িমিনয়েনর জন� হয়  x1=x2 অথবা  y1=y2 
- |x1−x2|+|y1−y2| ≤ 4 

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :   K = 0 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
2 2 1 1 1 1 
1 0 1 1 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
333333336 



 

 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
একটা িমিনয়ন �সল (1,0) �ত রেয়েছ। এই িমিনয়ন (1,0) এবং (1,1) �সল দইুটার মেধ�              
ঘুরােফরা করেছ। অথ�াৎ, 1 ধাপ পের, এটার অব�ান হেব (1,1), 2 ধাপ পের, এটার অব�ান               
হেব (1,0) এবং এভােব চলেত থাকেব। 
 
আমরা 1 ধাপ পেরর ঘটনা িবে�ষণ করেবা। তখন রাজ�মার (0,0), (1,0) অথবা (0,1) এবং              
রাজ�মারী (0,1) অথবা (1,0) এই �সল�েলােত থাকেত পাের। �খয়াল কেরা রাজ�মারী (1,1)            
এ �থেক �যেত পারেবনা, �যেহতু ঐখােন িমিনয়ন থাকেব। তােদর িমিলত হওয়ার স�াব�তা 1/3,             
যা হল 333333336 modulo 10 9+7।  
 


