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�শফ গড� ন রামেসেক �বশ ��ার �চােখ �দেখ। দজুেনরই �রে�ারাঁর ব�বসা রেয়েছ। �শেফর            
�রে�ারাঁ ব�বসায় N সংখ�ক �রে�ারাঁ রেয়েছ (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত), অন�িদেক গড� ন              
রামেসর রেয়েছ মা� 3 টা, তার পেরও গড� েনর �রে�ারাঁ�েলার খ�ািত �বিশ। �শেফর মােক� �ং             
�ম িকভােব মােক� ট দখল করা যায় তা বঝুেত �পেরেছ। তােদর মেত, ��তােদর অেনক �বিশ              
�রে�ারাঁর মধ� হেত �বেছ িনেত হয় এবং গড� েনর কম�কত� ারা �রে�ারাঁ �কান জায়গায় খুলেত হেব              
তার িনখুতঁ উপায় খুেঁজ �বর করেত �পেরেছ। তাই �শফ N−3 সংখ�ক �রে�ারাঁ যত �ত স�ব               
ব� কের িদেত চায় এবং গড� ন রামেসর মত একটা �রে�ারাঁ ব�বসার গঠন �তির করেত চায়।               
তাই �স �তামার সাহায� চায়! 
 
গড� েনর �রে�ারাঁ�েলা 1, 2, 3 ন�র �ারা িচি�ত, �যখােন �রে�ারাঁ 1 সবেচেয় �ছাট এবং              
�রে�ারাঁ 3 সবেচেয় বড়। তারা এক লাইেন p1, p2, p3 �েম অবি�ত, তাই �রে�ারাঁ p1 ও p2                 
পাশাপািশ এবং �রে�ারাঁ  p2 ও  p3 পাশাপািশ রেয়েছ। 
 
�শেফর �রে�ারাঁ ব�বসা হল একটা N �নােডর ি�, �যখােন �েত�ক �নাড তার একটা �রে�ারাঁ              
িনেদ�শ কের। গড� েনর �রে�ারাঁর মত, এ�েলা �মবধ�মান আকােরর �েম ন�র িদেয় িচি�ত            
করা। �শফ �রে�ারাঁর ordered triple (a1, a2, a3) এর সংখ�া গণনা করেত চায় �য�েলা �স               
�খালা রাখেব এবং তারা এই শত� �েলা �মেন চেল: 

1. �রে�ারাঁ a1, a2 এবং a3 একটা লাইেন অবি�ত, অথ�াৎ a1 ও a3 এর মেধ� সবেচেয় �ছাট                
পেথর উপর  a2 অবি�ত। 

2. �েত�ক  i, j (1 ≤ i, j ≤ 3) এর জন�, যিদ  pi < pj হয়, তেব  ai < aj। 
 
�শফেক ি�পেলর সংখ�া গণনা করেত সাহায� কেরা! 
 



 

 

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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  p1, p2, p3 থােক। 
● এরপেরর N−1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u এবং           

v �দওয়া থােক যা িনেদ�শ কের �রে�ারাঁ  u এবং  v একটা এজ �ারা সংযু�। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  ি�পল সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 20  
- 3 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ u, v ≤ N 
- �শেফর �রে�ারাঁর �াফটা একটা ি� 
- ধারা ( p1, p2, p3) হেব (1, 2, 3) এর একটা পারমেুটশন 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (5 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 100 
- সাবটা� #2 (10 পেয়�) : 1 ≤  N ≤ 1,000 
- সাবটা� #3 (10 পেয়�) : �দ� ি� একটা �ার হেব 
- সাবটা� #4 (15 পেয়�) : �দ� ি� একটা লাইন হেব 
- সাবটা� #5 (30 পেয়�) : সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না  
- সাবটা� #6 (30 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
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নমনুা আউটপুট : 
1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: একমা� ি�পল হল (3, 2, 4)। 


