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Problem Code: ADAFARM 

 
 

 
Ada Farm 

 
Ada এর একটা কনেভ� ব�ভুজ আকৃিতর খামার রেয়েছ। ধের �নই, ব�ভুেজর শীষ��েলােক            
ঘিড়র কাঁটার িদেক 1 �থেক  N িদেয় িচি�ত করা হেয়েছ।  
 
খামাের অেনক গাভী রেয়েছ। গাভীরা �িতিনয়ত ঝগড়া কের, তাই দঘু�টনা এড়ােত Ada খামার             
টােক �বড়া িদেয় আলাদা অংেশ ভাগ করেত চায়। �েত�ক �বড়ােক একটা �রখাংশ িহেসেব             
িবেবচনা করা যােব।  
 
Ada �েত�ক গাভী িক পিরমাণ �ান পােব তা িনেয় িচি�ত, তাই �স মােঝমেধ� একটা গাভী �য                
অংশ দখল কের তার ���ফল জানেত চায়। তার িশ�াথ� িহেসেব, �তামার কাজ হেব Q সংখ�ক               
�েয়ির িনেয় কাজ করা। দইু ধরেনর �েয়ির রেয়েছ: 
 

● 1 u v : শীষ� u এবং v এর মেধ� �বড়া �তির করেত হেব। এটা িনি�ত থাকেত পােরা �য                   
এই �বড়া আেগর �তির করা �বড়া �েলার সােথ �ছদ কের না (তেব তােদর মেধ� একই               
�শষিব� ুথাকেত পাের)।  

● 2 x y : একটা গাভী (x,y) �ত অবি�ত হেল �স �য অংেশ অব�ান কের তার ���ফল                 
খুেঁজ �বর কেরা। কখেনা, িব�টুা �বড়ার উপর থাকেত পাের (গাভী �বড়া পার করার             
�চ�া করেছ); এটা খামােরর সীমানায় অথবা বাইেরও থাকেত পাের (গাভী পািলেয়           
যাি�ল!)। এইসব ��ে�, ���ফল হেব 0।  

 
ইনপুটইনপুট: 

● �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 Q �দয়া থােক। 



 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। i তম (1 ≤ i ≤ N) লাইেন থাকেব দইুটা পূণ�সংখ�া x                 
এবং  y যা  i তম শীেষ�র �ানা� িনেদ�শ কের।  

● এরপেরর  Q সংখ�ক লাইেন িতনটা পূণ�সংখ�া থাকেব যা একটা �েয়ির িনেদ�শ করেব।  
 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক ি�তীয় ধরেনর �েয়িরর জন�, একটা লাইেন দশিমেকর পর এক ঘর সহ একটা বা�ব              
সংখ�া ি�� করেত হেব, যা হেব উ� অংেশর ���ফল।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 4 
- 3 ≤ N ≤ 105 
- 1 ≤ Q ≤ 105 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 3⋅10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 3⋅10 5 পার করেব না  
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- 0 ≤ x, y ≤ 2⋅109 
- িতনটা শীষ� কখেনা একই �রখার উপর অবি�ত হেবনা  

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
1 
6 5 
5 0 
3 0 
0 3 
2 5 
6 5 
8 3 
2 3 1 
1 4 1 
2 3 1 
1 4 6 
2 6 4 
 



 

নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
27.0 
11.0 
4.0 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
 

 
 
খামার� উপেরর ছিবর ষড়ভুেজর মত। �েয়ির�েলা হল: 

● িব� ুG �ত �েয়ির, উ�র হেব ষড়ভুেজর ���ফল।  
● �বড়া AD �যাগ করেল খামারটা দইু অংেশ ভাগ হেয় যায়।  
● আবার িব� ুG �ত �েয়ির, উ�র হেব ABCD অংেশর ���ফল।  
● �বড়া DF �যাগ করেল খামারটা সব�েমাট িতন অংেশ ভাগ হেয় যায়। 
● িব� ুH �ত �েয়ির, উ�র হেব DEF অংেশর ���ফল।  

 
 


