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Roll the Bar 
�তামােক 1×1×2 মােপর এক� বার( িকউবইড ) এবং N � সাির ( 1 �থেক N পয�� ) এবং M                   
� কলাম ( 1 �থেক M পয�� ) িবিশ� ি�ড A �দয়া হেলা। r সািরেত এবং c কলােম অবি�ত                   
�সলেক ( r,c) িদেয় �কাশ কির। ি�েডর িকছু �সল িনিষ� করা হেয়েছ, বািক �সল�েলা ম�ু। 
 
�েত�ক� �সেলর মা�া 1×1 যা িকউবইড এর িবপরীত মেুখর সমান। যিদ বার� ি�েডর উপর              
এমনভােব বসােনা হয় �য বােরর 1×1 মা�ার মখু� (r,c) �সলেক স�ূণ��েপ �ঢেক �দয় তখন              
বলা হয় বার�  ঘর ( r,c) �ত দাঁিড়েয় আেছ। �থেম বার� ( x,y) �সেল দািড়েয় থােক। 
 
যখন বার�েক ি�েডর উপর �াপন করা হয়, তখন বার�র �য মখু ি�ডেক �শ� কেরেছ �সই               
মখু�েক �বস বলা হয়। �িত মেুভ �তামােক বার�েক �বেসর িকনারা (�বেসর বা� ) বরাবর              
�রাল করেত করেত হেব;�বেসর ঐ িকনারা �ান পিরবত� ন কের না এবং বার� এমনভােব ৯০ ০              
ঘুরােনা হয় �যন এ� এখনও ি�েডর উপর বসােনা থােক িক� িভ� �বেসর উপর। িভ� িভ�               
মেুভ বার�েক িবিভ� িকনারা বরাবর িবিভ� িদেক ঘুরােনা যায়। �েত�ক মেুভর পর বার�র             
�বস পুেরাপুির ি�েডর িভতের থাকেত হেব এবং বার� �কান িনিষ� �সেল থাকেত পারেব না। 
 
এক� মেুভর িস�েয়�  এখােন  �দখােনা হেয়েছ। 
 
ি�েডর �েত�ক� �সেলর জন�, ঐ �সেল বার�েক দাড় করােনার জন� �েয়াজনীয় সব�িন� মভু             
সংখ�া �বর কেরা অথবা বেলা �য �সখােন দাড় করােনা স�ব না। 
 
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। 
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● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইু� ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন দইু� ��স িবভািজত পূণ�সংখ�া  x এবং  y �দয়া থােক। 
● তারপর N লাইন �দয়া থাকেব।�েত�ক i (1 ≤ i ≤ N), i তম লাইেন � পূণ�সংখ�া Ai,1,                 

Ai,2, …, Ai,M (M �দেঘ��র এক� ি�ং)। �েত�ক স�ক i, j, Ai,j = 0 িনেদ�শ কের (i,j)                 
�সল� িনিশ� এবং  Ai,j = 1 িনেদ�শ কের �সল� ম�ু। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� N � লাইন ি�� করেত হেব, �িত লাইেন M � ��স িবভািজত                 
পূণ�সংখ�া ি�� িদেত হেব। �িত স�ক i,j এর জন� i-তম লাইেন j-তম পূণ�সংখ�া িনেদ�শ কের               
বার�েক (i,j) �সেল দাড় করােনার জন� �েয়াজনীয় সব�িন� মভু সংখ�া অথবা -1 যিদ অস�ব              
হয়। 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 50 
- 1 ≤ N,M  ≤ 1,000 
- 1 ≤ x ≤ N 
- 1 ≤ y ≤ M 
- 0 ≤  Ai,j ≤ 1  �েত�ক স�ক  i,j এর জন� 
- Ax,y=1 
- সব �ট�েকেস  N⋅M এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) 
- x =1 
- y =1 
- Ax,y =1 �েত�ক স�ক  i,j এর জন� 

- সাবটা� #1 (85 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
0 -1 -1 2 
-1 -1 -1 3 
0 -1 -1 2 
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ব�াখ�া: 
উদাহরণ �কস 1: �থেম বার�র �বস (1,1) �সলেক দখল কের। �থম মেুভর পর ,এ� (1,2)               
এবং (1,3) �সল�েলা দখল কের। ি�তীয় মেুভর পর বার� (1,4) �সলেক দখল কের। 
অন�িদেক, ি�তীয় মেুভর পের, এ� (2,2) এবং (2,3) �সল�েলা দখল করেত পাের এবং তৃতীয়              
মেুভর পের এ� (2,3) �সলেক দখল করেত পাের। 
 


