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ফেসিাল ৰেকোগনিসন আৰু ৰেমোট বায়োমেটৰৰিক
ৰেকোগনিসোন যি গণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ
সক্ষম কৰে তা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ মুকুলি চিঠি
ফেসিয়েল ৰেকোগনিসন আৰু ৰেমোট বায়োমেটৰৰিক ৰেকোগনিসোন যি গণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে
সেইতো নিষিদ্ধ কৰিবলৈ মুকুলি চিঠি আমি ফেসিয়েল ৰেকোগনিসন আৰু ৰেমোট বায়োমেটৰৰিক ৰেকোগনিসোন প্ৰযুক্তি যি
গণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে তাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা ৰখাৰ দাবী জনাইছো | এই প্ৰযুক্তি মানুহক চিনাক্ত
কৰা, অনুসৰণ কৰা, একক কৰা আৰু সিহঁ ত য'লৈকে যায় তাতেই track কৰিব পাৰে ,যাৰ বাবে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু
নাগৰিক স্বাধীনতা যেনে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত তথ্য সুৰক্ষা অধিকাৰ, বাক আৰু অভিব্যক্তি স্বতন্ত্রতা , শান্তিপূৰ্ণ ভাবে গোট
খোৱা, সমতা আৰু বৈষম্যহীনতাৰ অধিকাৰ ক্ষু ণ্ণ হয় |
মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ শৃংখলাৰ বাবে ফেসিয়েল ৰেকোগনিসন আৰু ৰেমোট বায়োমেটৰৰিক ৰেকোগনিসোন প্ৰযুক্তি
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে| চীন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ৰাছিয়া, ইংলেণ্ড, উগাণ্ডা, কেনিয়া, স্লোভেনিয়া, ম্যানমাৰ, সংযুক্ত আৰৱ
আমিৰাত আৰু ভাৰতত , প্ৰতিবাদকাৰীৰ নিৰীক্ষণে মানুহৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু মুক্ত সমাবেশ আৰু সংগঠনৰ অধিকাৰৰ ক্ষতি
কৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ, ব্ৰাজিল আৰু আৰ্জে ণ্টিনাত ব্যক্তিসকলক অন্যায়ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটোৱে তেওঁলোকৰ ব্যক্তি
স্বাধীনতা আৰু মুক্ত সমাবেশৰ কলুষিত কৰিছে| চীন, থাইলেণ্ড আৰু ইটালীত জাতিগত আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু অন্যান্য
প্রান্তিক আৰু নিপীড়িত সম্প্ৰদায়ৰ নিৰীক্ষণে মানুহৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু সমতা আৰু বৈষম্যহীনতাৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে।
এই প্ৰযুক্তিবোৰে মানুহৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষতি কৰিছে। কোনো কাৰিকৰী বা
আইনী সুৰক্ষাই কেতিয়াও তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা ভাবুকি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাব নোৱাৰে, আৰু সেয়েহে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে
সেইবোৰ কেতিয়াও চৰকাৰ বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। উৎপীড়নৰ সম্ভাৱনা বহুত আৰু
ইয়াৰ পৰিণাম গুৰুতৰ।
আমি নিষেধাজ্ঞাৰ আহ্বান জনাইছো কিয়নো যদিও স্থগিতাদেশৰ ফলত এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ বিকাশ আৰু ব্যৱহাৰ অস্থায়ীভাৱে বন্ধ
হ'ব পাৰে, আৰু প্ৰমাণ সংগ্ৰহ আৰু গণতান্ত্ৰিক আলোচনা সংগঠিত কৰিবলৈ সময় ক্ৰয় কৰিব পাৰে, এইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট যে এই
অনুসন্ধান আৰু আলোচনাবোৰে কেৱল আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিব যে ৰাজহুৱা স্থানত এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ মানৱ অধিকাৰ
আৰু নাগৰিক স্বাধীনতাৰ সৈতে অসঙ্গত আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু ভালৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিব লাগিব।

1.
আমি কি দাবী কৰোঁ
ফেসিাল ৰেকোগনিসন আৰু ৰেমোট বায়োমেটৰৰিক শব্দবোৰে বিভিন্ন প্ৰযুক্তি সামৰি লয়, পৰা যি এজন ব্যক্তিৰ ফোন
আনলক কৰে বা কিছু মান স্থানত এজনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ কৰ্তৃ ত্ব প্ৰদান কৰে বা প্ৰযুক্তি যি এজনৰ খোজ কঢ়াৰ শৈলী চিনাক্ত
কৰে বা এনে প্ৰণালী যি য়ে নিজৰ লিংগ পৰিচয় বা আৱেগিক অৱস্থা চিনাক্ত কৰে|

এই নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে আমাৰ আহ্বানে এজন ব্যক্তিক আন ব্যক্তিৰ পৰা চিনাক্ত বা পৃথক কৰিবলৈ এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ
ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু সীমাবদ্ধ নহয়|
আমি এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে চিন্তিত, তেওঁলোকৰ মুখ, চালচলন, কণ্ঠস্বৰ, ব্যক্তিগত ৰূপ, বা আন
যিকোনো বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰ্ত া ব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত, একক বা ট্ৰেক কৰিবলৈ যি গণ নিৰীক্ষণ
বা বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে, উদাহৰণ স্বৰূপে, নিৰীক্ষণ যি ধৰ্মীয়, জাতিগত আৰু জাতিগত
সংখ্যালঘু, ৰাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী আৰু অন্যান্য প্ৰান্তীয় গোটৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু নাগৰিক স্বাধীনতাক
অসামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে।কিছু মান ক্ষেত্ৰত, ফেচিয়েল আৰু অন্যান্য বায়োমেট্ৰিক "প্ৰমাণীকৰণ" প্ৰযুক্তি
(অৰ্থাৎ একৰ পৰা আনটো মিলা) এনেদৰে নিৰ্মাণ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যি সমানে সমস্যাজনক প্ৰকাৰৰ
নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে, যেনে ডাঙৰ, কেন্দ্ৰীভূ ত বায়োমেট্ৰিক ডাটাবেচ সৃষ্টি কৰি যাক আন উদ্দেশ্যৰ বাবে পুনৰ
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ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।
যদিও মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণৰ কিছু মান প্ৰয়োগে তেওঁলোকৰ আইনী পৰিচয়ৰ
সৈতে সংযোগ নকৰি মানুহৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবী কৰে, তথাপিও সেইবোৰ ৰাজহুৱা স্থানত
ব্যক্তিসকলক একক ভাৱে বাহিৰ কৰিবলৈ, বা তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য আৰু আচৰণৰ বিষয়ে অনুমান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ
কৰিব পাৰি। এনে সকলো পৰিস্থিতিত, ব্যক্তিগতভাৱে চিনাক্ত কৰিব পৰা তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ডাটা অজ্ঞাত কৰা
হৈছে নে কেৱল স্থানীয়ভাৱে সংসাধিত কৰা হৈছে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ; আমাৰ অধিকাৰৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে কিয়নো এই
সঁজলি
ু বোৰ মৌলিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, মানুহৰ নিৰীক্ষণ এনেধৰণে যি আমাৰ অধিকাৰৰ সৈতে অসঙ্গত।
মুখমণ্ডল আৰু বায়োমেট্ৰিক শ্ৰেণীবিভাজনৰ বহুতো প্ৰয়োগ, যি মানুহৰ লিংগ, আৱেগ, বা অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাগুণৰ দৰে
বস্তুবোৰৰ বিষয়ে অনুমান আৰু ভৱিষ্যতবাণী কৰে, তেওঁলোকৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত গুৰুতৰ, মৌলিক ত্ৰুটিৰ সন্মুখীন হয়।
তেওঁলোকে আমাৰ বিষয়ে কৰা অনুমানবোৰ প্ৰায়ে অবৈধ হয়, কিছু মান ক্ষেত্ৰত আনকি ফ্ৰেনোলজী আৰু ফিজিঅ'গনোমিৰ
ইউজেনিষ্ট তত্ত্ববোৰ কাৰ্যকৰী কৰা হয়, যাৰ ফলত বৈষম্য ৰক্ষা হয় আৰু ক্ষতি হয় কিয়নো আমি আৱশ্যকীয় আৰু ভু ল
বৰ্ণনা কৰা হয়।
নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে আমাৰ আহ্বানে এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰ সামৰি লয় যেতিয়া সেইবোৰ ৰাজহুৱা স্থানত আৰু মানুহে
এৰাই চলিব নোৱাৰা ঠাইত নিৰীক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
যদিও আইন প্ৰৱৰ্ত নকাৰীয়ে এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰে মনোযোগ আৰু সমালোচনা আকৰ্ষণ কৰিছে, ব্যক্তিগত
অভিনেতাসকলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি একেই ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ যেতিয়া
ব্যক্তিগত অভিনেতাসকলে ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰীত্বত চৰকাৰ আৰু ৰাজহুৱা সংস্থাৰ হৈ কাৰ্যকৰীভাৱে নিৰীক্ষণত
লিপ্ত হয় বা অন্যথা এনে নিৰীক্ষণৰ পৰা আহৰণ কৰা তথ্য কৰ্তৃ পক্ষক প্ৰদান কৰে।
ব্যক্তিগত মুখচিনাক্তকৰণ প্ৰদানকাৰীসকলে "সন্দেহজনক" ব্যক্তিৰ ডাটাবেচ সংকলন আৰু একত্ৰিত কৰা, আৰু এই
ডাটাবেচবোৰ একাধিক গ্ৰাহকৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰা টো এক উদ্বেগজনক বিকাশ। ই ব্যক্তিগত কোম্পানীবোৰৰ
মাজত ভাগ বতৰা কৰা "দেশব্যাপী ডাটাবেচ" সৃষ্টি কৰে যিবোৰ অপ্ৰশিক্ষিত কৰ্মচাৰীৰ বিবেচনাত সংকলিত কৰা হয়,
যিকোনো পৰ্যৱেক্ষণৰ অধীননহয়, আৰু যাৰ ফলত এনে ডাটাবেচ ব্যৱহাৰ কৰি সকলো চৌহদত প্ৰহৰী তালিকাত
উপস্থিত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। চহৰৰ উদ্যান, বিদ্যালয়, পুথিভঁ ৰাল, কৰ্মস্থান, পৰিবহন
কেন্দ্ৰ, ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম, গৃহ নিৰ্মাণ, আৰু আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ দৰে অনলাইন স্থানত লোকসকলক আৱৰি
ৰাখিবলৈ এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু নাগৰিক স্বাধীনতাৰ বাবে এক ভাবুকি সৃষ্টি কৰে আৰু
ইয়াক বন্ধ কৰিব লাগিব।

2

কিয় এটা নিষেধাজ্ঞা
মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ বৰ্ত মানৰ প্ৰকাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰিকৰী ত্ৰুটি আছে,
উদাহৰণ স্বৰূপে, মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ প্ৰণালী যি বৰ্ণগত পক্ষপাতিত্ব প্ৰতিফলিত কৰে আৰু গাঢ় ছালৰ টোন থকা
লোকসকলৰ বাবে কম শুদ্ধ। অৱশ্যে, এই প্ৰণালীবোৰৰ কাৰিকৰী উন্নতিয়ে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু নাগৰিক
স্বাধীনতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা ভাবুকি নাইকিয়া নকৰিব।
যদিও অধিক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ তথ্য যোগ দিয়া বা শুদ্ধতা উন্নত কৰাৰ বাবে অন্যান্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই
প্ৰণালীবোৰৰ সৈতে কিছু মান সাম্প্ৰতিক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে, ই অৱশেষত সেইবোৰক কেৱল নিৰীক্ষণৰ
সঁজলি
ু হিচাপে নিখুত
ঁ কৰিব আৰু সেইবোৰক আমাৰ অধিকাৰ হ্ৰাস কৰাত অধিক কাৰ্যকৰী কৰি তু লিব। এই
প্ৰযুক্তিবোৰে দুটা মুখ্য উপায়েৰে আমাৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে:
প্ৰথমতে, প্ৰশিক্ষণ তথ্য - যিবোৰ মুখৰ বিপৰীতে ইনপুট ডাটা তু লনা কৰা হয়, আৰু এই প্ৰণালীবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰা
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বায়োমেট্ৰিক ডাটা - সাধাৰণতে কাৰোবাৰ অজ্ঞাত, সন্মতি, বা প্ৰকৃ ততে বিনামূলীয়া বিকল্প অন্তৰ্ভু ক্ত নকৰাকৈ প্ৰাপ্ত
কৰা হয়, অৰ্থাৎ এই প্ৰযুক্তিবোৰ গণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ দুয়োটাকে উৎসাহিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা
হৈছে।
দ্বিতীয়তে, যেতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ স্থানৰ লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে চিনাক্ত কৰিব পাৰি, একক কৰিব
পাৰি, বা অনুসৰণ কৰিব পাৰি, তেওঁলোকৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু নাগৰিক স্বাধীনতা হ্ৰাস হ'ব। আনকি ৰাজহুৱা
স্থানত এনে প্ৰযুক্তি কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণাটোৱে মানুহৰ অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ সামৰ্থ্যহ্ৰাস কৰে।
এই প্ৰযুক্তিবোৰে ৰাজহুৱা সুৰক্ষা উন্নত কৰে বুলি সন্দেহজনক দাবী কৰা স্বত্বেও, যিকোনো লাভালাভ সদায়ে আমাৰ
অধিকাৰৰ প্ৰণালীবদ্ধ উলংঘনৰ দ্বাৰা যথেষ্ট বেছি হ'ব। আমি এই প্ৰযুক্তিবোৰ কেনেদৰে অপব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু
কোনো স্বচ্ছতা নোহোৱাকৈ নিয়োজিত কৰা হয় তাৰ বৰ্ধিত প্ৰমাণ দেখিছোঁ।
ঐতিহাসিকভাৱে কেনেদৰে পুলিচিং কৰা হৈছে তাৰ যিকোনো জৰীপ আৰু বিশ্লেষণে দেখুৱায় যে নিৰীক্ষণ প্ৰযুক্তিৰ
পৰীক্ষামূলক ব্যৱহাৰে প্ৰায়ে নিম্ন-উপাৰ্জ ন আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়বোৰক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰে, যাৰ ভিতৰত আছে
ৰঙৰ সম্প্ৰদায়, পৰম্পৰাগতভাৱে গাঁথনিগত বৰ্ণবাদ আৰু বৈষম্যৰ সন্মুখীন হোৱা একেটা সম্প্ৰদায়। মুখমণ্ডল
চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, আৰু সেই কাৰণে ইয়াক আৰু
অধিক বিপদজনক নিৰীক্ষণ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি বা স্থায়ী কৰাৰ আগতে বন্ধ কৰিব লাগিব।
এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ কেৱল অস্তিত্ব, আইন প্ৰৱৰ্ত নকাৰী বা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ হাতত হওঁক (বা ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত
অংশীদাৰীত্বত), ৰাজহুৱা স্থানৰ নিৰীক্ষণ বৃদ্ধি, মুক্ত অভিব্যক্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ বাবে সদায়ে প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰিব।
যিহেতু তেওঁলোকৰ অস্তিত্বই আমাৰ অধিকাৰ কলুষিত কৰে, আৰু এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ কাৰ্যকৰী নিৰীক্ষণ এনেধৰণে
সম্ভৱ নহয় যিয়ে অপব্যৱহাৰ প্ৰতিহত কৰিব, ৰাজহুৱা স্থানত সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰাৰ বাহিৰে
কোনো বিকল্প নাই।
3

এটা নিষেধাজ্ঞা কেনেকুৱা হ'ব?
কিছু মান নিৰীক্ষণ প্ৰযুক্তি আছে যিবোৰ ইমান বিপদজনক যে সেইবোৰে সমাধান কৰাতকৈ বহুত বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি
কৰে। যেতিয়া মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক প্ৰযুক্তিৰ কথা আহে যিয়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু
বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে, অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি, আৰু ইয়াৰ পৰিণাম অতি গুৰুতৰ।
ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে মানৱ অধিকাৰ আৰু নাগৰিক স্বাধীনতাৰ সুৰক্ষাই ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্যিক, প্ৰাদেশিক, পৌৰ
নিগম, স্থানীয় আৰু অন্যান্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই প্ৰযুক্তিসমূহৰ ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ স্থানত ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা
আৰোপ কৰাৰ দাবী কৰে, যাৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ সকলো উপবিভাগ আৰু কৰ্তৃ পক্ষ - আৰু বিশেষকৈ
তেওঁলোকৰ আইন প্ৰৱৰ্ত ন কাৰী আৰু সীমান্ত নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থা, যাৰ এই প্ৰযুক্তিৰ অবিহনে সুৰক্ষা বজাই ৰখাৰ বাবে
ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত মানৱ আৰু প্ৰযুক্তিগত সম্পদ আছে।
নাগৰিক সমাজ সংগঠনৰ এক গোলকীয় নেটৱৰ্ক হিচাপে, আমি স্বীকাৰ কৰো যে প্ৰতিখন দেশৰ সমাধান বিকশিত কৰাৰ
বিভিন্ন উপায় আছে যি তেওঁলোকৰ অনন্য সাংবিধানিক, পৰম্পৰাগত বা আইনী ব্যৱস্থাৰ অধীনত মানৱ অধিকাৰক
অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে।
অৱশ্যে, উপায় যিয়েই নহওঁক, ইয়াৰ ফলাফল হ'ব লাগিব ৰাজহুৱা স্থানত লোকসকলক চিনাক্ত কৰা, চিনাক্ত কৰা, ট্ৰেক
কৰা, শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা আৰু অনুসৰণ কৰাৰ বাবে এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা।

4
এই সকলোবোৰ কাৰণৰ বাবে, আমি অনুৰোধ জনাইছো:
1.) বিশ্বৰ সকলো স্তৰৰ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু আইন প্ৰণেতাসকলে এইবোৰ ৰখাৰ বাবে:
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ক। মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰত সকলো ৰাজহুৱা
বিনিয়োগ বন্ধ কৰক যিয়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্য সক্ষম কৰে
নিৰীক্ষণ;
খ| সামগ্ৰিক আইন, আইন, আৰু/বা নিয়মাৱলী গ্ৰহণ কৰক যিবোৰ:
i. অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে এই প্ৰযুক্তিসমূহৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা আৰু
ৰাজহুৱা পৰিবহনকে ধৰি ৰাজহুৱা স্থান, ৰাষ্ট্ৰীয়, ফেডাৰেল, ৰাজ্যিক, প্ৰাদেশিক, পৌৰ
নিগম, স্থানীয়, আৰু/বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক উপবিভাগ চৰকাৰৰ দ্বাৰা বা হৈ,
তেওঁলোকৰ সংস্থা, বিভাগসহ, সচিবালয়, মন্ত্ৰালয়, কাৰ্যবাহী কাৰ্যালয়, বোৰ্ড , কমিছন,
ব্যুৰো, বা তেওঁলোকৰ ঠিকাদাৰ, আৰু/বা অন্যান্য উপবিভাগ আৰু কৰ্তৃ পক্ষ; যিকোনো
প্ৰকাৰৰ আইন প্ৰৱৰ্ত ন, অপৰাধঅনুসন্ধান, সীমান্তৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি নিয়ন্ত্ৰণ,
আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থা;
ii. ৰাজহুৱা স্থান, ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ স্থান, আৰু ৰাজহুৱা আৱাসৰ স্থানত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ
দ্বাৰা এই প্ৰযুক্তিবোৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা, য'ত এনে ব্যৱহাৰে গণ নিৰীক্ষণ বা বৈষম্যমূলক
লক্ষ্য তৈয়াৰ কৰিব পাৰে নিৰীক্ষণ, যাৰ ভিতৰত আছে কিন্তু উদ্যান, বিদ্যালয়ত
তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰত সীমাবদ্ধ নহয়, পুথিভঁ ৰাল, কৰ্মস্থান, পৰিবহন কেন্দ্ৰ, ক্ৰীড়া
ষ্টেডিয়াম, আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিকাশ;
iii. চৰকাৰী সংস্থাবোৰক, বিশেষকৈ আইন প্ৰৱৰ্ত নকাৰী সংস্থাবোৰক এইবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা
আহৰণ কৰা তথ্য আৰু তথ্য ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰাপ্ত কৰাত বাধা দিয়ক ব্যক্তিগত কোম্পানী আৰু
অন্যান্য ব্যক্তিগত অভিনেতাৰ প্ৰযুক্তি, অডিট বা অনুপালন পৰীক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ বাহিৰে;
iv. অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃ তিক অধিকাৰসম্পৰ্কীয় বিষয়ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এই
প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা ব্যক্তিসকলক সুৰক্ষা দিয়ক, যাৰ ভিতৰত আছে গৃহ, নিযুক্তি,
সামাজিক লাভালাভ, আৰু স্বাস্থ্যসেৱা;
v. এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰ, আৰু সেইবোৰৰ পৰা আহৰণ কৰা তথ্য, লোকসকলক কাৰাগাৰত
ৰাখিবলৈ বা অন্যথা আটক কৰাৰ বাবে অপৰাধমূলক গোচৰ চলাবলৈ বা অভিযুক্ত কৰাৰ
প্ৰমাণ হিচাপে বাদ দিয়ক; আৰু
vi. ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ দ্বাৰা সঞ্চিত বায়োমেট্ৰিক তথ্যৰ চৰকাৰী প্ৰৱেশাধিকাৰ সীমিত
কৰা;
গ. এনে নিয়ম আৰু নিয়ম াৱলী স্থাপন কৰক যিয়ে চৰকাৰআৰু ৰাজ্যিক সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা এই
প্ৰযুক্তিবোৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ক্ৰয় কৰাটো নিষিদ্ধ কৰে যিয়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক
লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে;

ঘ. ধৰ্মীয়, জাতিগত, আৰু বৰ্ণবাদী সংখ্যালঘু আৰু ৰাজনৈতিক বিৰোধী আৰু অন্যান্য প্ৰান্তীয় গোটবোৰৰ
ওপৰত ব্যাপক নিৰীক্ষণ বা বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণৰ বাবে মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী
বায়োমেট্ৰিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰক;
ঙ। এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰ সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে প্ৰকাশ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰক যিসকল
অজ্ঞাতভাৱে তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল আৰু যিসকলক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিবলৈ
তেওঁলোকৰ উপযুক্ত প্ৰক্ৰিয়াঅধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ সুযোগ দিয়া হোৱা নাছিল; আৰু
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চ। এই প্ৰযুক্তিবোৰব্যৱহাৰৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ব্যক্তিসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা;
2.) আদালত আৰু ন্যায়িক বিষয়াসকলে এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰতি
অস্তিত্বৰ ভাবুকিস্বীকাৰ কৰিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত হোৱা ক্ষতিবোৰ প্ৰতিৰোধ
কৰিবলৈ আৰু যদি প্ৰয়োজন হয়, প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কাম কৰিব; আৰু
3.) তথ্য সুৰক্ষা আৰু উপভোক্তা সুৰক্ষা সংস্থাকে ধৰি প্ৰশাসনিক সংস্থাবোৰে গোপনীয়তা আৰু উপভোক্তা অধিকাৰ
সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃ ত্ব ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ভিতৰত আছে কোম্পানীবোৰক এই
প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা।
অৱশেষত, আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ
হোৱা অস্তিত্বৰ ভাবুকিকে কেৱল সকলো ধৰণৰ দেশ আৰু চৰকাৰে ই নহয়, আন্তৰ্জ াতিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অন্যান্য
গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিনেতাসকলেও মোকাবিলা কৰিব লাগে।
সেই কাৰণে আমি দাবী কৰো
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1.) আন্তৰ্জ াতিক সংগঠন, যেনে মানৱ অধিকাৰ কাৰ্যালয়ৰ উচ্চায়ুক্তৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ
সম্প্ৰদায়বোৰক আৱৰি ৰাখিবলৈ মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ
বৰ্ত মানবিকাশ আৰু ব্যৱহাৰক গৰিহণা দিবলৈ পদক্ষেপ ল'ব;
2.) মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তি বিকশিত বা ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিগত
প্ৰতিষ্ঠানবোৰে এইবোৰলৈ:
a. মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ সৃষ্টি, বিকাশ, বিক্ৰী আৰু
ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজহুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব যি য়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত
নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে
b. মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদন জৰুৰীভাৱে বন্ধ
কৰক যিয়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে, আৰু ডাটাবেচ নিৰ্মাণ
কৰিবলৈ ব্যৱহৃত যিকোনো অবৈধভাৱে আহৰণ কৰা বায়োমেট্ৰিক ডাটা আৰু এনে ডাটাৰ ওপৰত
নিৰ্মিত যিকোনো মডেল বা সামগ্ৰী বিলোপ কৰে;
c. স্বচ্ছতা প্ৰতিবেদন জাৰী কৰক য'ত এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সকলো ৰাজহুৱা
চু ক্তিৰ (নিলম্বিত, চলি থকা বা নিৰ্মাণত অন্তৰ্ভু ক্ত) বিৱৰণ দিয়া হয়; আৰু

d. মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ বিকাশক প্ৰত্যাহ্বান
জনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংগঠিত হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে জড়িত
হ'ব আৰু প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব যি য়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক
লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে;
3.) প্ৰযুক্তি কোম্পানীবোৰৰ শ্ৰমিকসকলে, তেওঁলোকৰ ইউনিয়নৰ সমৰ্থনত, মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী
বায়োমেট্ৰিক চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ বা বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংগঠিত হ'বলৈ, যিমান
সম্ভৱ;
4.) বিনিয়োগকাৰী আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কৰিবই লাগিব:
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a. এই প্ৰযুক্তিবোৰ ক'ত আছে বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণ আৰু দূৰৱৰ্তী বায়োমেট্ৰিক
চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তি বিকাশ আৰু বিক্ৰী কৰা কোম্পানীবোৰত তেওঁলোকৰ চলিত আৰু ভৱিষ্যতৰ
বিনিয়োগৰ ওপৰত মানৱ অধিকাৰৰ যথাযথ পৰিশ্ৰম কৰা মানৱ অধিকাৰৰ সৈতে অসঙ্গত আৰু গণ
নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰা; আৰু
b. তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰা কোম্পানীবোৰক এই প্ৰযুক্তিবোৰ এনেদৰে সৃষ্টি, বিকাশ, বিক্ৰী বা
অন্যথা উপলব্ধ কৰা বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যিয়ে ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু বৈষম্যমূলক
লক্ষ্যযুক্ত নিৰীক্ষণ সক্ষম কৰে;
5.) দাতা সংগঠনবোৰে আদালতৰ সন্মুখত ক্ষতিৰ প্ৰতিকাৰ বিচৰা আৰু স্থানীয়, ৰাজ্যিক, প্ৰাদেশিক, ৰাষ্ট্ৰীয়,
ফেডাৰেল, উচ্চৰাষ্ট্ৰীয়, আঞ্চলিক আৰু আন্তৰ্জ াতিক প্ৰণালীত সক্ৰিয়ভাৱে নীতি নিৰ্ধাৰণত জড়িত হোৱা
বেচৰকাৰী আৰু নাগৰিক সমাজ সংগঠনবোৰৰ দ্বাৰা মোকৰ্দ মা আৰু ওকালতিৰ বাবে পুজি
ঁ নিশ্চিত কৰিব।
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উপসংহাৰ
আমি নাগৰিক সমাজ, কৰ্মী, শিক্ষাবিদ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যান্য অংশীদাৰসকলক এই পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ আৰু
ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ স্থানত এই প্ৰযুক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া আৰু চিৰদিনৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা টো নিশ্চিত কৰিবলৈ
যুজ
ঁ ত যোগদান কৰিবলৈ কওঁ যাতে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু নাগৰিক স্বাধীনতা সুৰক্ষিত থাকে।
আপুনি কেনেদৰে এই প্ৰচেষ্টাত স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু সমৰ্থন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে
banBS@accessnow.org সৈতে যোগাযোগ কৰক আৰু স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা চাবলৈ
accessnow.org/ban-biometric-surveillance চাওক। আপুনি আপোনাৰ সংগঠনকো তালিকাত অন্তৰ্ভু ক্ত
কৰিব পাৰে।
এই বিবৃতিটো আএচ্চ নৱ , আম্নেচ্ত্য় ইন্তেৰ্নাচিঅনাল, উৰপেআন দিজিতাল ৰাইতেচ , হুমান ৰাইতেচ ৱাহ,
ইন্তেৰ্নেত ফ্ৰীদম ফৌন্দাচন আৰু ঈন্চ্তিতু ত ৰাচিলেইৰ দে দেফেচা দ অন্চু মিদৰ দ্বাৰা খচৰা কৰা হৈছিল

