
 

 

November Lunchtime 2019 
Problem Code: APARTS 

 
 

 
Washing Windows 

 
একটা দালােন N সংখ�ক (িনচ �থেক উপের 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) তলা রেয়েছ; �েত�ক                
তলায়, M সংখ�ক (বাম �থেক ডােন 1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) জানালা রেয়েছ। i-তম               
তলার  j-তম জানালােক  (i, j) �ারা �কাশ কির। 
 
দালােনর সকল জানালা এেক এেক একটা িনিদ�� �েম পির�ার করেত হেব। �তামােক এই �ম              
একটা N সািরর এবং M কলােমর ম�াি�� A আকাের �দওয়া হেব; �েত�ক �েযাজ� i এবং j এর                 
জন�, জানালা ( i, j) �ক  Ai,j-তম পালায় পির�ার করেত হেব। 
 
যখন আমরা একটা জানালা (i, j) পির�ার কির, এটা পির�ার হেয় যােব, তেব এটা পির�ার               
করেত ব�ব�ত ময়লা পািন জানালা (i−1, j−1), (i−1, j) এবং (i−1, j+1) �ত পেড় (এেদর মেধ�                
�য জানালা�েলার অি�� আেছ), তাই এই জানালা�েলা আবার ময়লা হেয় যায়। এরপের পািন             
িনেচ পড়েত থােক, এভােব অন� জানালা�েলাও ময়লা হেয় যায়: যখন একটা জানালা (i, j) ময়লা               
হেয় যায়, জানালা (i−1, j−1), (i−1, j) এবং (i−1, j+1)-ও ময়লা হেয় যায়। উদাহরণ��প,              
একটা জানালা (5, 3) পির�ার করেল জানালা (3, 2) ময়লা হেয় যায়। পরবত� জানালা �ধুমা�               
সব পািন িনেচ পেড় যাওয়ার পের পির�ার করা যােব। �খয়াল কেরা �য �েত�ক জানালা �ধু               
একবার পির�ার করা হেব এবং সব �শেষ িকছু জানালা ময়লা �থেক যােব। 
 
�েত�ক জানালার জন�, িনধ�ারণ কেরা সব পির�রণ �শেষ এটা পির�ার থাকেব িকনা। 
 
 
 
 
 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           

থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন  M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Ai,1, Ai,2, …, Ai,M থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� N সংখ�ক লাইন ি�� করেত হেব; �েত�ক লাইেন একটা M �দেঘ��র                
ি�ং থাকেব। �েত�ক �েযাজ� i এবং j এর জন�, i-তম লাইেনর j-তম অ�র '1' হেব যিদ জানালা                 
(i, j) পির�ার হয় অথবা ' 0' হেব যিদ এটা ময়লা হয়। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N, M ≤ 103 

- 1 ≤ Ai,j ≤ N⋅M �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
- ম�াি��  A এর উপাদান�েলা এেক অপর হেত িভ� হেব 
- সব �ট�েকেসর  N⋅M এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : 
- N, M ≤ 25 
- সব �ট�েকেসর  N⋅M এর �যাগফল 625 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 4 
1 3 7 10 
9 2 4 11 
8 12 5 6  
 



 

নমনুা আউটপুট : 
1111 
1001 
0100 
 


