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Table Game 
 

(N+1)×(M+1) �টিবেল Alice এবং Bob একটা �খলা �খলেছ। i-তম সাির এবং j-তম কলােমর             
(0≤i≤N, 0≤j≤M) �সলেক ( i,j) �ারা �কাশ কির। �খলার িনয়ম�েলা হল: 
 

● �খলার �রেত �টিবেলর �কান এক �সেল একটা পাথর রাখা হয়। 
● �খেলায়ােড়রা পালা�েম �খেল। Alice �রেত �খেল।  
● �েত�ক পালায় বত� মান �খেলায়াড় পাথরটােক বত� মান �সল (ধের �নই �সটা (x,y) �সল)            

�থেক অবশ�ই ( x-1, y) �সল অথবা ( x, y-1) �সেল িনেয় যােব।  
● পাথরটােক (x,y) �সেল িনেয় যাওয়া মা� �খলা �শষ হেয় যােব যিদ x = 0 অথবা y = 0                  

হয়। 
● পাথরটা �শেষ �কান �সেল আেছ এবং �সখােন �ক িনেয় �গেছ তার উপর িনভ� র কের              

�খলায় িবজয়ী িহসাব করা হয়; �তামােক সব স�াব� গ�ব� �সেলর জন� এই তথ��েলা             
ইনপুেট �দওয়া আেছ। (�খয়াল কেরা, পাথরটা কখেনা (0,0) �সেল যােব না।) 

 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত �তামােক পাথরটার পারি�ক            
অব�ান  ( x,y) �দওয়া হেব এবং �তামােক বলেত হেব এই �খলায় �ক িবজয়ী হেব।  
 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।  
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন M �দেঘ��র একটা ি�ং আেছ। i-তম (1≤i≤M) অ� '1'             

হেব যিদ �য �খেলায়াড় পাথরটােক (0,i) �সেল িনেয় যােব �স �হের যায় অথবা '0' হেব               
যিদ এই �খেলায়াড় িজেত যায়।  

● ি�তীয় লাইেন N �দেঘ��র একটা ি�ং আেছ। i-তম (1≤i≤N) অ� '1' হেব যিদ �য              
�খেলায়াড় পাথরটােক (i,0) �সেল িনেয় যােব �স �হের যায় অথবা '0' হেব যিদ এই              
�খেলায়াড় িজেত যায়।  

● তৃতীয় লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  Q রেয়েছ, যা �েয়িরর সংখ�া িনেদ�শ কের।  



● এরপেরর Q সংখ�ক লাইেন একটা কের �েয়ির - দইুটা পূণ�সংখ�া x এবং y �দওয়া              
থাকেব।  

 
আউটপুট: 
�েত�কটা �ট�েকেসর জন� এক লাইেন Q �দেঘ��র একটা ি�ং ি�� করেত হেব। ি�ং এর i-তম               
(1≤i≤Q) অ� '1' হেব যিদ Alice i-তম �েয়িরর �খলাটা িজেত অথবা '0' হেব যিদ Bob               
�খলাটা িজেত।  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N,M,Q ≤ 105 

- 1 ≤ x ≤ N 
- 1 ≤ y ≤ M 
- সব �ট�েকেসর  N+M+Q এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (30 পেয়�) : সব �ট�েকেসর N+M এর �যাগফল 103 পার করেব             
না  

- সাবটা� 2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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নমনুা আউটপুট : 
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