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Problem Code: POLICE 

 
 

 
Police and Thieves 

 
এই সমস�ায় N সংখ�ক পুিলশ অিফসার রেয়েছ যারা 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত করা এবং M                 
সংখ�ক �চার রেয়েছ যারা 1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত করা। সবাই (পুিলশ অিফসার এবং               
�চার) কােত� সীয় তেল এক একটা িব�।ু ধির, i-তম অিফসােরর �ানাংক (Xpi, Ypi), এবং i-তম              
�চােরর �ানাংক  (Xti, Yti)।  
 
একজন �চারেক ��ফতার করা যােব যিদ পুিলশ অিফসারেদর একটা সাবেসট থােক যা এমন             
একটা কনেভ� ব�ভুজ গঠন কের যােত �চারটা এই ব�ভুেজর ( strictly) িভতের থােক। 
 
পুিলশ ��শন শি� বিৃ� করেত চায় ― শনূ� বা তার অিধক পুিলশ অিফসার িদেয় ― যােত                
সকল �চার ��ফতার করা যায়। এই অিতির� অিফসারেদর �ানাংক ই�ামত �বেছ �নওয়া            
যােব (এ�েলা বা�ব সংখ�াও হেত পারেব); ��েত �যসব অিফসার িছল তােদর নাড়া যােব না।              
সকল �চার ��ফতার করেত সব�িন� কতজন পুিলশ অিফসার পাঠােনা লাগেব তা গণনা 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। 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Xpi এবং  Ypi থােক। 

● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Xti এবং  Yti থােক। 

 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� অিতির�               
পুিলশ অিফসােরর সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 0 ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ M ≤ 105 

- |Xpi|, |Ypi| ≤ 108 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |Xti|, |Yti| ≤ 108 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �কান দইু ব�ি� (পুিলশ অিফসার বা �চার) একই অব�ােন থাকেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (40 পেয়�) :  N, M ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (60 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
1 1 
10 10 
20 20 
 
নমনুা আউটপুট : 
2 


