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Lasers Everywhere 

 
িবেবক �লজার িনেয় �খলেত পছ� কের, তেব তার ব�ু িদব�ংশ বেল জীবনী পড়া তার �চেয়ও               
আকষ�ণীয়। �লজার িনেয় �খলাও অেনক মজার তা �মাণ করেত িবেবক একটা আকষ�ণীয়            
সমস�ার ��াব �দয়: 
 
�তামােক একটা তেল N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) িব�ু �দওয়া হেব; �েত�ক               
�েযাজ� i এর জন�, i-তম িব�ু হল Pi = (i, Ai)। তােদর মেধ� N−1 সংখ�ক (1 �থেক N−1 ন�র                   
�ারা িচি�ত) �রখাংশ রেয়েছ; �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �রখাংশ িব�ু Pi এবং Pi+1               
সংযু� কের গ�ত হয়। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, একটা �লজার রি�            
অনভূুিমকভােব ডানিদেক একটা িব�ু (x1, y) হেত একটা িব�ু (x2, y) এর িদেক (এটা এখােনই               
�শষ হেয় যায় এবং আর সামেন যায় না) �ছাড়া হয়। এটা তার পেথ কয়টা �রখাংেশর সােথ                
িমিলত হয় তা গণনা কেরা। 
 
রি�টা একটা �রখাংেশর সােথ িমিলত হেয়েছ িবেবচনা করা হেব যিদ এটা এই �রখাংশেক �ছদ বা               
�শ� কের, তেব যিদ এই �রখাংেশর বামিদেকর �শষিব�ু (x2, y) অথবা ডানিদেকর �শষিব�ু             
(x1, y) হয় তারা িমিলত হেয়েছ বেল ধরা হেব না। 
 
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 Q �দওয়া           
থােক। 



 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া x1, x2 এবং y            

থােক যা একটা �েয়িরর বণ�না �দয়। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যত সংখ�ক �রখাংেশর              
সােথ রি� িমিলত হয় । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5 
- 2 ≤ N ≤ 100,000 
- 1 ≤ Q ≤ 100,000 
- 1 ≤ Ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ x1 < x2 ≤ N 
- 1 ≤ y ≤ 109 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  N, Q ≤ 2,000 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

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



 

ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● �থম �েয়িরেত, রি�টা ি�তীয় �রখাংশ এবং তৃতীয় �রখাংেশর সােথ িমিলত হয়। 
● ি�তীয় �েয়িরেত, রি�টা �ধু �থম �রখাংেশর সােথ িমিলত হয়। আমরা এটা ি�তীয়            

�রখাংেশর সােথ িমিলত হেয়েছ বেল িবেবচনা করব না, �যেহতু এটার বামিদেকর           
�শষিব� ু( x2, y)। 

● তৃতীয় �েয়িরেত, রি�টা �থম �রখাংশ এবং তৃতীয় �রখাংেশর সােথ িমিলত হয়। 
 


