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অবেশেষ সমকামীেদরই জয় হল। িবেয়র অ েমাদন পেলন তাইওয়ােনর সমকামীরা। এিশয়ার থম দশ
িহেসেব বার সমকামী িবেয়র অ েমাদন িদল দশিটর পালােম ট।

ঐিতহািসক এই  অ েমাদেনর পর পালােমে টর বাইের হাজার হাজার আে ালনকারী  রংধ র পতাকা
উিড়েয় আন  উ ােস মেত উেঠেছ। রয়টাস

দশিটর ডেমাে িটক ে িসভ পািটর (িডিপিপ) আইন েণতারা িবলিটেত সমথন কেরেছন। িসেড ট
সাই ইং-এন আগামী বছর ি তীয়বােরর মেতা িনবাচনী িত ি তায় জয়লােভর আশায় এই দািবিটেত
সমথন দন।

১৯৯০ সাল থেক সমকামী ী ও পু ষেদর মেধ  স েকর ীকৃিত দয় মতাসীন দল িডিপিপ। চ
বিৃ  সে ও িকছু আে ালনকারী পালােমে টর বাইের ‘এিশয়া’স ফা , ওেয় ট ু , তাইওয়ান!’ বেল িবিভ

াগােন মখুিরত হয়।

পালােমে ট ভােটর আেগ িসেড ট সাই এক টইুটবাতায় জানান, পূব এিশয়ান সমাজব ব ায় গিতশীল
ধারার মেূলাৎপাটন কের িব েক দখােনার আমােদর েযাগ হেয়েছ ইিতহাস তির করার। আমরা আজ
িব েক দখাব য ভােলাবাসার জয় হেয়েছ। পালােম ট সদ রা এই িবেয়র বধতাদােন িতনিট িভ  িভ
িবল িনেয় কথা বেলন। এরপর একিট িবেল স ত হেয় আইন পাস হয়। বািক ’িট িবেল সমিল  িবেয়র
চেয় পািরবািরক স ক বা ইউিনয়ন বিশ মেন হি ল বেল জানান আইন েণতারা। তােদর দািব, িবেয়র

  যগুা র ড

সমকামী িবেয়র অনুেমাদন তাইওয়ােনর https://www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/178694/সমকামী-িব...

1 of 2 5/30/2019 1:47 PM



ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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ব াপারিট  িছল না সখােন। ২০১৭ সােলর ওই রােয় সমােলাচনা হেলও পালােম টও একই পেথ
হাটঁল।
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