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Chef and Railway Stations 

 
�শফ একটা 2D কােত� সীয় �ানাংক ব�ব�ায় থাকা িকছু �রলে�শেনর মেধ� �রললাইন �তির            
করার কাজ করেছ। x অে� N সংখ�ক ��শন রেয়েছ, যােদর �ানাংক x1, x2,…, xN, এবং y                
অে� M সংখ�ক ��শন রেয়েছ, যােদর �ানাংক y1, y2,…, yM। �শফ তার কাজ �শষ কেরেছ               
এবং �েত�ক ��শন �জাড়ার মেধ� একটা �রল লাইন (সরল �রখাংশ) �তির কেরেছ।  
 
এখন, �শফ জানেত চায় এমন কয়টা সমেকাণী ি�ভুজ রেয়েছ যােদর এই �বিশ�� রেয়েছ:             
ি�ভুেজর শীষ��েলা হল ��শন এবং বা��েলা হল এেদর মধ�কার �রললাইন। �যেহতু �শফ তার             
অন� �েজ� িনেয় ব�� হেয় পেড়েছ, তােক এই �ে�র উ�র খুেঁজ �পেত 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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  x1, x2, …, xN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  y1, y2, …, yM থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সমেকাণী ি�ভুেজর             
সংখ�া । 
 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N, M ≤ 105 

- |xi| ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |yi| ≤ 105 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �েত�ক �জাড়া ��শেনর অব�ান িভ� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) :  N, M ≤ 102 
- সাবটা� #2 (25 পেয়�) :  N, M ≤ 103 

- সাবটা� #3 (60 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
2 2 
-4 2 
2 -8 
8 4 
1 2 3 6 -1 -2 -3 -6 
6 -6 1 -1 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
8 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: এমন �কান ি�পেলট �নই যার মেধ� দইুটা ��শন x অে� রেয়েছ এবং একটা ি�পেলট                
রেয়েছ যার মেধ� দইুটা ��শন  y অে� রেয়েছ, �যটা হল ((2, 0), (0, −8), (0, −4))। 


