
 

 

January Cook-Off 2020 
Problem Code: CNTIT 

 
 

 
Count It 

 
রজার ব�ভুজ আঁকেত পছ� কের। একটা 2D তেল িব�রু �যেকান ধারা P0, P1,…, PM−1 িনেয়               
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, িব�ু Pi ও P(i+1)%M �ক একটা সরল �রখাংশ িদেয় সংযু� কের �স M                  
বা�র একটা ব�ভুজ আঁকেত পারেব। ফেল �যেকান িব�ু M = 1 এর জন� একটা ব�ভুজ গঠন                
কের, �যেকান দইুটা িভ� িব�ু M = 2 এর জন� একটা ব�ভুজ গঠন কের এবং একটা ব�ভুেজ 0                  
�দেঘ��র বা� থাকেত পাের। 
 
রজার M সংখ�ক পূণ�সংখ�ার একটা মাি�েসট S �ক পিলগেনবল বেল যিদ এমন একটা ব�ভুজ              
থােক যা M �দেঘ��র একটা ধারা (উপের �যভােব সং�ািয়ত) হেত �তির করা হেয়েছ �যন এর               
বা��েলার �দেঘ��র মাি�েসট S এর সমান হয়। উদাহরণ��প, মাি�েসট (0, 0), (1, 3, 3)              
অথবা (9, 9) পিলগেনবল, িক� (4) এবং (2, 5, 8) নয়। 
 
রজােরর কােছ N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) একটা ি� আেছ, �যখােন �েত�ক এজ                
K রেঙর (1 �থেক K ন�র �ারা িচি�ত) �যেকান একটা িদেয় রং করা। �স ি� হেত একেজাড়া                 
িভ� �নাড �বেছ িনেত চায় এবং একটা মাি�েসট S = (S1, S2,…, SK) �তির করেত চায়, �যখােন                 
Si হল �বেছ �নওয়া �নাড�েয়র মধ�কার পেথ যতটা এেজর রং i। এখন, রজার জানেত চায়:               
কতভােব �স একেজাড়া �নাড �বেছ িনেত পারেব যােত �তির করা মাি�েসট S পিলগেনবল হয়?              
এরকম �জাড়ার সংখ�া খুেঁজ �বর 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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং K �দওয়া           
থােক। 



 

● এরপেরর N−1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া v, u           
এবং  c �দওয়া থােক, যা িনেদ�শ কের �নাড  v ও  u এর মেধ� একটা এজ রেয়েছ যার রং  c। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  �জাড়ার সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10 
- 1 ≤ N ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ K ≤ 10 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- 1 ≤ c ≤ K 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না 

 
নমনুা ইনপুট : 
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5 3 
1 2 1 
1 3 2 
2 4 3 
2 5 2 
6 2 
1 2 1 
2 3 1 
3 4 2 
4 5 1 
5 6 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
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