ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন যা
গণ-বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারিকে উৎসাহ দেয়, তার স্বীকৃ ত
ব্যবহারের উপর বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারির আহ্বান জানিয়ে খোলা
চিঠি
আমরা, নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ, ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন প্রযুক্তির
স্বীকৃ ত ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার জন্য আহ্বান জানাই যা জনসাধারণের উপর নজরদারি এবং
বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করে। এই প্রযুক্তিগুলির সাহায্যে লোকেরা যেখানেই যান না কেন তাদের
সনাক্ত করতে, অনুসরণ করতে, একাকীকরণ করতে এবং তাদের ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা যায় , যা আমাদের
মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে - যার মধ্যে রয়েছে গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষার অধিকার,
মুক্ত সমাবেশ এবং মেলামেশার অধিকার (প্রতিবাদের অপরাধকরণ এবং একটি শীতল প্রভাব সৃষ্টি করা), এবং
সমতা এবং অবৈষম্যের অধিকার।
আমরা দেখেছি ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন প্রযুক্তিগুলি মানবাধিকার লঙ্ঘনে
একটি লিটানি সক্ষম করতে ব্যবহৃত হয়। চীন, মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, উগান্ডা, কেনিয়া, স্লোভেনিয়া,
মায়ানমার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী , ইজরায়েল এবং ভারতে বিক্ষোভকারী এবং বেসামরিক নাগরিকদের
উপর নজরদারি জনগণের গোপনীয়তার অধিকার এবং অবাধ সমাবেশ ও সমিতির অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ
করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, আর্জে ন্টিনা এবং ব্রাজিলে নিরীহ ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের ফলে তাদের গোপনীয়তার
অধিকার এবং যথাযথ প্রক্রিয়া এবং চলাচলের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষু ণ্ণ হয়েছে। চীন, থাইল্যান্ড এবং ইতালিতে
জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক ও নিপীড়িত সম্প্রদায়ের উপর নজরদারি জনগণের
গোপনীয়তার অধিকার এবং সমতা ও বৈষম্যহীনতার অধিকার লঙ্ঘন করেছে।

এই প্রযুক্তিগুলি, নকশা অনুসারে, মানুষের অধিকারকে খর্ব করতে পারে এবং ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছে।
কোন প্রযুক্তিগত বা আইনী রক্ষাকবচ কখনও এটিকে পুরোপুরি দূর করতে পারে না, এবং আমরা তাই বিশ্বাস করি
যে এগুলি কখনই সরকারী বা বেসরকারী ভাবে আমজনতার মধ্যে ও জন-জমায়েতে এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা
উচিত নয়। অপব্যবহারের সম্ভাবনা খুব বেশি, এবং এর পরিণতি খুব গুরুতর।
আমরা এই প্রযুক্তিগুলির উপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানাই কারণ, যদিও কোনও স্থগিতাদেশ এই প্রযুক্তিগুলির
বিকাশ এবং ব্যবহারকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দিতে পারে এবং প্রমাণ সংগ্রহ ও গণতান্ত্রিক আলোচনার আয়োজন
করার জন্য সময় কিনতে পারে| এটি ইতিমধ্যে স্পষ্ট ,- এই সম্পর্কীয় তদন্ত এবং আলোচনাগুলি কেবল (
নাগরিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিষযক) কেবল মাত্র জন-জমায়েত জায়গাগুলিতে সর্বজনীন ভাবে
প্রদর্শন করা এবং মানুষের ভালোর জন্য নিষিদ্ধ করা উচিত।

আমাদের এই আহ্বান এর পরিসর

“ফেসিয়াল রেকগনিশন” এবং “রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন” শব্দগুলি বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিকে আচ্ছাদিত
করে, ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম থেকে কোনও ব্যক্তির ফোন আনলক করা, অথবা অন্যথায় নির্দি ষ্ট জায়গায়
একজনের প্রবেশের অনুমোদন দেওয়া, প্রযুক্তি যা একজনের চালচলন সনাক্ত করে, প্রযুক্তি যা একজনের লিঙ্গ
পরিচয় বা মানসিক অবস্থা সনাক্ত করতে সক্ষম।

নিষেধাজ্ঞার জন্য আমাদের আহ্বান বিশেষভাবে ফোকাস করে, এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার একজন ব্যক্তিকে
ব্যক্তিদের একটি বৃহত্তর সেট থেকে সনাক্ত বা পৃথক করতে সাহায্য করে , যা ফেসিয়াল বা বায়োমেট্রিক
“সনাক্তকরণ” নামেও পরিচিত (যেমন এক থেকে অনেক ম্যাচিং)। আমরা এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার সম্পর্কে
উদ্বিগ্ন, তাদের মুখ, চালচলন, কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিগত চেহারা বা অন্য কোনও বায়োমেট্রিক সনাক্তকরণ ব্যবহার করে
ব্যক্তিদের সনাক্ত, একক ভাবে ট্র্যাক করা যা গণ নজরদারি বা বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি, অর্থাৎ নজরদারি
যা ধর্মীয়, জাতিগত এবং জাতিগত সংখ্যালঘু, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির
মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। আমরা এটাও স্বীকার করি যে, কিছু
ক্ষেত্রে, ফেসিয়াল এবং অন্যান্য বায়োমেট্রিক “সনাক্তকরণ” সিস্টেমগুলি (যেমন এক-থেকে-এক ম্যাচিং) এমনভাবে
তৈরি এবং ব্যবহার করা যেতে পারে যা সমান ভাবে সমস্যাযুক্ত ধরনের নজরদারি সক্ষম করে, যেমন বৃহত্তর
কেন্দ্রীভূ ত বায়োমেট্রিক ডাটাবেস তৈরি করে যা অন্যান্য উদ্দেশ্যে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদিও ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন স্বীকৃ তির কিছু অ্যাপ্লিকেশন তাদের আইনি
পরিচয়ের সাথে যুক্ত না হয়ে মানুষের গোপনীয়তা রক্ষা করার দাবি করে, তবুও তারা পাবলিক স্পেসে ব্যক্তিদের
একক করতে বা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ সম্পর্কে অনুমান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই ধরনের সমস্ত পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য সুরক্ষিত করার জন্য ডেটা অজ্ঞাত বা শুধুমাত্র
স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয় কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয় (অর্থাত্ “অন দ্যা এডজ”); আমাদের অধিকারের ক্ষতি
নির্বিশেষে ঘটে কারণ এই সরঞ্জামগুলি মৌলিকভাবে আমাদের অধিকারের সাথে বেমানান ভাবে মানুষের
নজরদারির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এবং সক্ষম করা হয়েছে।

উপরন্তু, ফেসিয়াল এবং বায়োমেট্রিক শ্রেণীবিন্যাসের অনেক অ্যাপ্লিকেশন, যা মানুষের লিঙ্গ, আবেগ বা অন্যান্য
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মতো জিনিসগুলি সম্পর্কে অনুমান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির
গুরুতর মৌলিক ত্রুটি রয়েছে । এর অর্থ হল তারা আমাদের সম্পর্কে যে অনুমান গুলি করে তা প্রায়শই অবৈধ,
এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ফ্রেনোলজি এবং ফিজিওগনোমির ইউজেনিস্ট তত্ত্বগুলি চালু করা, যার ফলে বৈষম্যকে চিরস্থায়ী
করা এবং ক্ষতির একটি অতিরিক্ত স্তর যুক্ত করা কারণ আমরা উভয়ই ভু ল বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

নিষেধাজ্ঞার জন্য আমাদের আহ্বান এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার যখন সর্বজনীনভাবে জন-জমায়েত জায়গাগুলিতে
এবং এমন জায়গায় নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয় যা লোকেরা এড়াতে পারে না। যদিও এই প্রযুক্তিগুলির
আইন প্রয়োগকারী-ব্যবহার মনোযোগ এবং সমালোচনা আকর্ষণ করেছে, বেসরকারী অভিনেতাদের দ্বারা তাদের
ব্যবহার আমাদের অধিকারের জন্য একই হুমকি হতে পারে, বিশেষ করে যখন বেসরকারী অভিনেতারা

কার্যকরভাবে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে সরকার এবং সরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে নজরদারিতে জড়িত
থাকে বা অন্যথায় কর্তৃ পক্ষকে এই ধরনের নজরদারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহ করে।

আমরা বেসরকারী ফেসিয়াল রেকগনিশন প্রোভাইডারদের থেকে “সন্দেহজনক” ব্যক্তিদের ডাটাবেস সংকলন
এবং একত্রিত করার সাথে একটি উদ্বেগজনক বিষয়ও দেখেছি, এবং তারা একাধিক ক্লায়েন্টের সাথে এই
ডাটাবেসগুলি ভাগ করে নিয়েছে। এটি প্রকৃ তপক্ষে বেসরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়া “দেশব্যাপী
ডাটাবেস”, তৈরি করে যা অপ্রশিক্ষিত কর্মীদের বিবেচনায় সংকলিত হয়, কোনও তদারকির অধীনে নয়, এবং যা
এই জাতীয় ডাটাবেস ব্যবহার করে সমস্ত ক্ষেত্রে ওয়াচলিস্টে উপস্থিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কারণ হতে
পারে।

শহরের পার্ক , স্কু ল, লাইব্রেরি, কর্মক্ষেত্র, পরিবহন কেন্দ্র, ক্রীড়া স্টেডিয়াম, আবাসন উন্নয়ন, এমনকি সামাজিক
মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মতো অনলাইন স্পেসগুলিতে নজরদারির জন্য এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার আমাদের
মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার জন্য অস্তিত্বের সঙ্কট হতে পারে এবং তাই এটি বন্ধ করতে হবে।

কেন এই নিষেধাজ্ঞা?
ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশনের স্বীকৃ তি প্রযুক্তিগুলির বর্ত মান রূপগুলিতে
উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ত্রুটি রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম যা বর্ণগত পক্ষপাতিত্ব
প্রতিফলিত করে এবং গাঢ় ত্বকের টোন যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কম নির্ভু ল। যদিও বা এই সিস্টেমগুলির প্রযুক্তিগত
উন্নতি করা হয় তা সত্ত্বেও আমাদের মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার জন্য তারা যে সঙ্কট তৈরি করে তা
কখনো দূর হবে না।

যদিও আরও বৈচিত্র্যময় প্রশিক্ষণ ও তার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা এই বিষয়গুলির আরও উন্নতি ও
নির্ভু লতা বৃদ্ধি করে এই সমস্যাগুলির অনেকটা সমাধান করতে পারা যায় তবুও শেষ পর্যন্ত কেবল
নজরদারির সরঞ্জাম হিসাবে সেগুলি নিখুত
ঁ করবে এবং আমাদের অধিকারকে খর্ব করার ক্ষেত্রে তাদের আরও
কার্যকর করে তু লবে।

এই প্রযুক্তিগুলি দুটি প্রধান উপায়ে আমাদের অধিকারের জন্য সঙ্কট হয়ে দাঁড়াচ্ছে :

প্রথমত, প্রশিক্ষণ ডেটা – মুখের ডাটাবেস যার সঙ্গে ইনপুট ডেটা তু লনা করা হয়, এবং এই সিস্টেমগুলি দ্বারা
প্রক্রিয়াকৃ ত বায়োমেট্রিক ডেটা – সাধারণত কারও অজান্তে, সম্মতি ছাড়াই বা প্রকৃ তপক্ষে বিনামূল্যে অন্তর্ভু ক্ত করা
হয়, যার অর্থ এই প্রযুক্তিগুলি নকশা দ্বারা ভর এবং বৈষম্যমূলক উভয় লক্ষ্যযুক্ত নজরদারিকে উৎসাহিত করে।

দ্বিতীয়ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বজনীনভাবে প্রবেশযোগ্য স্থানগুলিতে লোকদের তাৎক্ষণিকভাবে সনাক্ত করা,
এককভাবে চিহ্নিত করা বা ট্র্যাক করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষু ণ্ণ
হবে। এমনকি এই ধরনের প্রযুক্তিগুলি সর্বজনীনভাবে জন-জমায়েত জায়গাগুলিতে চালু থাকতে পারে এই
ধারণাটিও একটি শীতল প্রভাব তৈরি করে যা মানুষের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতাকে ক্ষু ণ্ণ করে।

তবে প্রযুক্তিগুলির জন-নিরাপত্তা উন্নত করার যে দাবি করা হয় তা প্রশ্নাতীত নয়। তবে যে
কোনো সুবিধা, সিস্টেমেটিক ভায়োলেশানের ফলে সকল সময়ই ব্যাপক ভাবে বিঘ্নিত হবে। আমরা
ক্রমবর্ধমান প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে এই প্রযুক্তিগুলি অপব্যবহার করা হয় এবং কোনও স্বচ্ছতা ছাড়াই
মোতায়েন করা হয়।
ঐতিহাসিকভাবে কিভাবে পুলিশিং পরিচালিত হয়েছে তার যে কোন জরিপ এবং বিশ্লেষণ দেখায় যে নজরদারি
প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক ব্যবহার প্রায়শই নিম্ন আয়ের এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে, যার মধ্যে
রয়েছে রঙের সম্প্রদায়, একই সম্প্রদায় যারা ঐতিহ্যগতভাবে কাঠামোগত বর্ণবাদ এবং বৈষম্যের মুখোমুখি
হয়েছে। ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন স্বীকৃ তি প্রযুক্তির ব্যবহার এর ব্যতিক্রম
নয়, এবং সেই কারণে আরও বিপজ্জনক নজরদারির কাঠামো তৈরি বা স্থায়ী করার আগে এটি বন্ধ করতে হবে।

এই সরঞ্জামগুলির নিছক অস্তিত্ব, যেটা আইন প্রয়োগকারী বা বেসরকারী সংস্থাগুলির হাতেই হোক (বা
সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে), সর্বদা ফাংশন ক্রীপ এবং পাবলিক স্পেসগুলির নজরদারি বৃদ্ধির জন্য
প্রণোদনা তৈরি করবে, যা মুক্ত মত প্রকাশের উপর একটি শীতল প্রভাব ফেলবে। যেহেতু তাদের অস্তিত্ব আমাদের
অধিকারকে ক্ষু ণ্ণ করে, এবং এই প্রযুক্তিগুলির কার্যকর তদারকি করা এমন ভাবে সম্ভব নয় যা অপব্যবহার দূর
করবে, তাই সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য জায়গাগুলিতে তাদের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা ছাড়া কোনও
উপায় নেই।
নিষেধাজ্ঞা কেমন দেখাবে?

কিছু নজরদারি প্রযুক্তি রয়েছে যা কেবল এতটাই বিপজ্জনক যে তারা অনিবার্যভাবে সমাধানের চেয়ে অনেক বেশি
সমস্যা সৃষ্টি করে। যখন ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন প্রযুক্তির কথা আসে যা গণ
নজরদারি এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করে, অপব্যবহারের সম্ভাবনা খুব বেশি, এবং এর পরিণতি
খুব গুরুতর।

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে : মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়, রাজ্য, প্রাদেশিক,
পৌর, স্থানীয় এবং অন্যান্য সরকারি জায়গায় ,ও তাদের সমস্ত উপবিভাগ এবং কর্তৃ পক্ষ সহ এই প্রযুক্তিগুলির
সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য স্থানগুলিতে ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা দাবি করে – এবং বিশেষ করে তাদের
আইন প্রয়োগকারী এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি, যাদের ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তিগুলি ছাড়া সুরক্ষা বজায় রাখার
জন্য পর্যাপ্ত মানব ও প্রযুক্তিগত সংস্থান রয়েছে।

সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক হিসাবে, আমরা স্বীকার করি যে প্রতিটি দেশের
সমাধান বিকাশের বিভিন্ন উপায় রয়েছে যা তাদের অনন্য সাংবিধানিক, প্রচলিত বা আইনি ব্যবস্থার অধীনে
মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়।

উপায় যাই হোক না কেন,এর ফলাফল অবশ্যই এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারের উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আনতে হবে
যাতে মানুষকে চিহ্নিত করা, সনাক্ত করা, ট্র্যাক করা, শ্রেণীবদ্ধ করা এবং অনুসরণ করা না যায়।

এই সমস্ত কারণে, আমরা অনুরোধ করছি:

১. বিশ্বজুড়ে সরকারের সকল স্তরের নীতিনির্ধারক এবং আইন প্রণেতারা:

(ক) ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন প্রযুক্তিতে সমস্ত সরকারী বিনিয়োগ বন্ধ করুন
যা গণ নজরদারি এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করে;

(খ) বিস্তৃ ত আইন এবং বিধিগুলি গ্রহণ করুন:

(i)

জাতীয়, যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য, প্রাদেশিক, পৌর, স্থানীয় এবং/অথবা অন্যান্য রাজনৈতিক
উপবিভাগ, যার মধ্যে তাদের এজেন্সি, বিভাগ, সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, নির্বাহী অফিস, বোর্ড ,
কমিশন, ব্যুরো, বা তাদের ঠিকাদার, এবং/অথবা অন্যান্য উপবিভাগ এবং কর্তৃ পক্ষ সহ
জনসাধারণের পরিবহন এবং সর্বজনীনভাবে প্রবেশযোগ্য স্থানগুলির নজরদারির জন্য এই
প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; যে কোন ধরনের আইন প্রয়োগ, ফৌজদারি তদন্ত, সীমান্ত
নিয়ন্ত্রণ এবং গোয়েন্দা সংস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়ে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

(ii)

পাবলিক স্পেস, পাবলিক অ্যাক্সেসযোগ্য জায়গা এবং পাবলিক আবাসনের জায়গায় বেসরকারী
সংস্থাগুলির দ্বারা এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, যেখানে এই ধরনের ব্যবহার গণ
নজরদারি বা বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করতে পারে, যেমন পার্ক , স্কু ল, লাইব্রেরি,
কর্মক্ষেত্র, পরিবহন হাব, ক্রীড়া স্টেডিয়াম এবং আবাসন উন্নয়নে ।

(iii)

সরকারী সংস্থাগুলি , বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অডিট বা সম্মতি পরীক্ষার
উদ্দেশ্য ছাড়া বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী অভিনেতাদের দ্বারা এই প্রযুক্তিগুলির
ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং তথ্য ব্যবহার এবং অ্যাক্সেস করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।

(iv)

আবাসন, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং
সাংস্কৃ তিক অধিকার সম্পর্কি ত বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার
থেকে ব্যক্তিদের রক্ষা করুন।

(v)

এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাদ দিন, অপরাধমূলকভাবে মামলা
করার বা তাদের কারাগারে রাখার জন্য বা অন্যথায় আটক করার জন্য, অথবা অভিযুক্ত
করার প্রমাণ হিসাবে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

(vi)

বেসরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা সঞ্চিত বায়োমেট্রিক তথ্যে সরকারী অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করুন।

(গ) সরকার ও রাজ্য সংস্থা কর্তৃ ক এই প্রযুক্তিগুলির ক্রয় নিষিদ্ধ করে এমন নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

(ঘ) ধর্মীয়, জাতিগত, এবং জাতিগত সংখ্যালঘু এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী এবং অন্যান্য প্রান্তিক
গোষ্ঠীগুলির উপর ব্যাপক নজরদারি বা বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারির জন্য ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং
রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) অজান্তেই তাদের অধীন এবং যাদের এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যথাযথ প্রক্রিয়ার
অধিকার বা প্রয়োগকরার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাদের কাছে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারের প্রকাশ বাধ্যতামূলক
করতে হবে ।

(চ) এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সরবরাহ করতে হবে ।

২. আদালত এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্ত ারা এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার থেকে উদ্ভূ ত মানবাধিকারের অস্তিত্বগত
সঙ্কট স্বীকার করতে এবং প্রয়োজনে তাদের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিগুলি প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের জন্য কাজ
করতে হবে।

(৩) তথ্য সুরক্ষা এবং ভোক্তা সুরক্ষা সংস্থা সহ প্রশাসনিক সংস্থাগুলি গোপনীয়তা এবং ভোক্তাঅধিকার রক্ষার
জন্য তাদের সম্পূর্ণ কর্তৃ ত্ব ব্যবহার করতে, সংস্থাগুলিকে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানানো
হোক ।

পরিশেষে, আমরা স্বীকার করি যে ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক রেকগনিশন প্রযুক্তির দ্বারা
সৃষ্ট অস্তিত্বের সঙ্কট কেবল দেশ এবং সমস্ত ধরণের সরকারই নয়, আন্তর্জ াতিক এবং জাতীয় স্তরের অন্যান্য
গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতাদের দ্বারাও মোকাবেলা করা উচিত ।

সেই কারণে, আমরা আহ্বান জানাচ্ছি:
৪. আন্তর্জ াতিক সংস্থা, যেমন ইউ. এন অফিস ওফ দ্য হাই কমিশনার ওফ হিউম্যান রাইটস অফিস (ওএইচসিআর)
এর , সারা বিশ্বের সম্প্রদায়ের উপর নজরদারি চালানোর জন্য ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক
রেকগনিশন স্বীকৃ তির প্রযুক্তিগুলির বর্ত মান বিকাশ এবং ব্যবহারের তদারকি এবং নিন্দা করা।
৫. বেসরকারি সংস্থা যারা ফেসিয়াল রেকগনিশন টেক বিকাশ বা ব্যবহার করে:

(ক) ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক স্বীকৃ তির প্রযুক্তিগুলির সৃষ্টি, উন্নয়ন, বিক্রয় এবং ব্যবহার
বন্ধ করার জন্য জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হতে হবে যা গণ-নজরদারি এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি
সক্ষম করে।

(খ) অবিলম্বে ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট বায়োমেট্রিক স্বীকৃ তির প্রযুক্তিগুলির উৎপাদন বন্ধ করতে হবে
যা গণ নজরদারি এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করে, এবং ডাটাবেস এবং এই ধরনের জাতীয়
তথ্যের উপর নির্মিত যে কোনও মডেল বা পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত অবৈধভাবে অর্জি ত বায়োমেট্রিক ডেটা মুছে দিতে
হবে।

(গ) স্বচ্ছ প্রতিবেদন জারি করুন যা এই প্রযুক্তিগুলির বিধানের জন্য তাদের সমস্ত সরকারী চু ক্তি (স্থগিত, চলমান
বা তৈরিতে সহ) বিশদভাবে বর্ণনা করেব।

(ঘ)কর্মক্ষেত্রে সংগঠিত কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন যারা ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং
রিমোট বায়োমেট্রিক স্বীকৃ তির প্রযুক্তিগুলির বিকাশকে চ্যালেঞ্জ করছে বা প্রত্যাখ্যান করছে যা দিয়ে গণ নজরদারি
এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করেছে।

৬. প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কর্মীরা, তাদের ইউনিয়নগুলির সহায়তায়,ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং রিমোট
বায়োমেট্রিক স্বীকৃ তির প্রযুক্তিগুলির বিকাশ বা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে তাদের কর্মক্ষেত্রে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে
হবে।

৭. বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর :

(ক) এই প্রযুক্তিগুলি মানবাধিকারের সাথে বেমানান এবং গণ নজরদারি এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি
সক্ষম করার জন্য ফেসিয়াল রেকগনিশন এবং অন্যান্য বায়োমেট্রিক স্বীকৃ তি প্রযুক্তিগুলির বিকাশ এবং বিক্রয়
কারী সংস্থাগুলিতে তাদের চলমান এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগের উপর যথাযথ নজরদারি করুন।

(খ) তারা যে সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করে তাদের এই প্রযুক্তিগুলি এমনভাবে তৈরি, বিকাশ, বিক্রয় বা অন্যথায়
উপলব্ধ করা বন্ধ করার আহ্বান জানান যা গণ নজরদারি এবং বৈষম্যমূলক লক্ষ্যযুক্ত নজরদারি সক্ষম করে।

৫. দাতা-সংস্থাগুলির মামলা মোকদ্দমা চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা সুনিশ্চিত করতে হবে বেসরকারী এবং
সুশীল সমাজের সংস্থাগুলির জন্য যারা আদালতের সামনে ক্ষতির প্রতিকার চায় এবং স্থানীয়, রাজ্য, প্রাদেশিক,
জাতীয়, ফেডারেল, সুপ্রান্যাশনাল, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জ াতিক সিস্টেমে নীতি নির্ধারণে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে।

উপসংহার
আমরা সুশীল সমাজ, এক্টিভিস্ট, শিক্ষাবিদ এবং বিশ্বের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের এই চিঠিতে স্বাক্ষর করতে
অনুরোধ করছি এবং জনসাধারণের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে প্রবেশযোগ্য স্থানে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার,
এখন এবং চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ করা নিশ্চিত করার লড়াইয়ে যোগ দিন যাতে আমাদের মানবাধিকার এবং
নাগরিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।
যোগাযোগ করুন banBS@accessnow.org আরও তথ্যের জন্য যাতে আপনি কীভাবে এই উদ্যোগটিতে স্বাক্ষর
করতে পারেন এবং সমর্থন করতে পারেন সে সম্পর্কে ।
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