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Binary Movements 

 
"Out of 6 billion humans, the troublemakers are just a handful." - Dalai Lama 
 

িনিকতাশা এবং মানসী �বশ ভাল বা�বী। তােদর কােছ একটা বাইনাির ধারা A1, A2,…, AN              

রেয়েছ (এই ধারার �েত�ক উপাদান 0 অথবা 1)। তােদর বা�বী সা�ী সবসময় তােদর সােথ              

ঝােমলায় জড়ায়। এইবার সা�ী তােদর ধারােক িনেচর অপােরশন Z বার কের পিরবত� ন কের             

�ফেলেছ: 

● একটা নতুন ধারা B1, B2,…, BN �তির কেরা। ��েত, Ai = Bi �েত�ক �েযাজ� i এর                

জন�। 

● �েত�ক �েযাজ� i এর জন� �যখােন Ai = 0 এবং Ai+1 = 1, Bi এবং Bi+1 অদলবদল কেরা,                  

অথ�াৎ Bi = 1 এবং Bi+1 = 0 কের দাও। �খয়াল কেরা �য �কান �েম অদলবদল করা                 

হে� তা িচ�ার িবষয় নয়। 

● ধারা  A �ক ধারা  B িদেয় বদেল দাও। 

এখন সা�ী িনিকতাশা এবং মানসীেক পিরবিত� ত ধারা (Z ধােপর পের পাওয়া ধারা A) খুজঁেত              

চ�ােল� কেরেছ। িনিকতাশা এবং মানসীেক এই ধারা খুজঁেত সাহায� কেরা। 

 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �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  Z �দওয়া থােক। 



 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� কেরা —              
পিরবিত� ত ধারা। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000 
- 1 ≤ N, Z ≤ 106 

- 0 ≤ Ai ≤ 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- 1 ≤ N, Z ≤ 3,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (90 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
6 2 
0 1 1 0 1 1 
4 4 
0 1 0 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 1 0 1 1 0   
1 1 0 0 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �থম ধােপর পের, ধারা হেয় যায় (1,0,1,1,0,1)। ি�তীয় ধােপর পের, এটা হেয় যায়               
(1,1,0,1,1,0)। 



 

�কস 2: �থম ধােপর পের, ধারা হেয় যায় (1,0,1,0)। ি�তীয় ধােপর পের, এটা হেয় যায়               
(1,1,0,0)। এর পেরর ধাপ�েলােত ধারােত �কান পিরবত� ন আেস না। 


