
 �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন যা
গণ-�বষম�মলূক ল��যু� নজরদািরেক উৎসাহ �দয়, তার �ীকৃত
ব�বহােরর উপর িব�ব�াপী িনেষধা�া জািরর আ�ান জািনেয় �খালা
িচ�

আমরা, িন�িলিখত �া�রকারীগণ, �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �যুি�র
�ীকৃত ব�বহােরর উপর স�ূণ� িনেষধা�ার জন� আ�ান জানাই যা জনসাধারেণর উপর নজরদাির এবং
�বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম কের। এই �যুি��িলর সাহােয� �লােকরা �যখােনই যান না �কন তােদর
সনা� করেত, অনসুরণ করেত, একাকীকরণ করেত এবং তােদর ��াক করেত ব�বহার করা যায় , যা আমােদর
মানবািধকার এবং নাগিরক �াধীনতােক খব� কের - যার মেধ� রেয়েছ �গাপনীয়তা এবং তথ� সুর�ার অিধকার,

ম�ু সমােবশ এবং �মলােমশার অিধকার (�িতবােদর অপরাধকরণ এবং এক� শীতল �ভাব সৃি� করা), এবং
সমতা এবং অৈবষেম�র অিধকার।

আমরা �দেখিছ �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �যুি��িল মানবািধকার ল�েন
এক� িলটািন স�ম করেত ব�ব�ত হয়। চীন, মািক� ন যু�রা�, রািশয়া, ইংল�া�, উগা�া, �কিনয়া, ��ােভিনয়া,
মায়ানমার, সংযু� আরব আিমরশাহী , ইজরােয়ল এবং ভারেত িবে�াভকারী এবং �বসামিরক নাগিরকেদর
উপর নজরদাির জনগেণর �গাপনীয়তার অিধকার এবং অবাধ সমােবশ ও সিমিতর অিধকারেক �িত��
কেরেছ। যু�রা�, আেজ� ি�না এবং �ািজেল িনরীহ ব�ি�েদর অন�ায়ভােব ���ােরর ফেল তােদর �গাপনীয়তার
অিধকার এবং যথাযথ �ি�য়া এবং চলাচেলর �াধীনতার অিধকার �ু� হেয়েছ। চীন, থাইল�া� এবং ইতািলেত
জািতগত ও ধম�য় সংখ�ালঘু এবং অন�ান� �াি�ক ও িনপীিড়ত স�দােয়র উপর নজরদাির জনগেণর
�গাপনীয়তার অিধকার এবং সমতা ও �বষম�হীনতার অিধকার ল�ন কেরেছ।

এই �যুি��িল, নকশা অনসুাের, মানেুষর অিধকারেক খব� করেত পাের এবং ইিতমেধ� উে�খেযাগ� �িত কেরেছ।
�কান �যুি�গত বা আইনী র�াকবচ কখনও এ�েক পুেরাপুির দরূ করেত পাের না, এবং আমরা তাই িব�াস কির
�য এ�িল কখনই  সরকারী বা �বসরকারী ভােব আমজনতার মেধ� ও জন-জমােয়েত এর ��ে� ব�বহার করা
উিচত নয়। অপব�বহােরর স�াবনা খুব �বিশ, এবং এর পিরণিত খুব ��তর।

আমরা এই �যুি��িলর উপর িনেষধা�ার আ�ান জানাই কারণ, যিদও �কানও �িগতােদশ এই �যুি��িলর
িবকাশ এবং ব�বহারেক সামিয়কভােব থািমেয় িদেত পাের এবং �মাণ সং�হ ও গণতাি�ক আেলাচনার আেয়াজন
করার জন� সময় িকনেত পাের| এ� ইিতমেধ� �� ,- এই স�ক�য় তদ� এবং আেলাচনা�িল �কবল (
নাগিরক ও ব�ি� �াধীনতা িবষযক) �কবল মা� জন-জমােয়ত জায়গা�িলেত সব�জনীন ভােব
�দশ�ন করা এবং মানেুষর ভােলার জন� িনিষ� করা উিচত।

আমােদর এই আ�ান এর পিরসর



“�ফিসয়াল �রকগিনশন” এবং “িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন” শ��িল িবিভ� ধরেণর �যুি�েক আ�ািদত
কের, �ফিসয়াল �রকগিনশন িসে�ম �থেক �কানও ব�ি�র �ফান আনলক করা, অথবা অন�থায় িনিদ�� জায়গায়
একজেনর �েবেশর অনেুমাদন �দওয়া, �যুি� যা একজেনর চালচলন সনা� কের, �যুি� যা একজেনর িল�
পিরচয় বা মানিসক অব�া সনা� করেত স�ম।

িনেষধা�ার জন� আমােদর আ�ান িবেশষভােব �ফাকাস কের, এই �যুি��িলর ব�বহার একজন ব�ি�েক
ব�ি�েদর এক� বহৃ�র �সট �থেক সনা� বা পৃথক করেত সাহায� কের , যা �ফিসয়াল বা বােয়ােমি�ক
“সনা�করণ” নােমও পিরিচত (�যমন এক �থেক অেনক ম�ািচং)। আমরা এই �যুি��িলর ব�বহার স�েক�
উি��, তােদর মখু, চালচলন, ক��র, ব�ি�গত �চহারা বা অন� �কানও বােয়ােমি�ক সনা�করণ ব�বহার কের
ব�ি�েদর সনা�, একক ভােব ��াক করা যা গণ নজরদাির বা �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির, অথ�াৎ নজরদাির
যা ধম�য়, জািতগত এবং জািতগত সংখ�ালঘু, রাজৈনিতক িভ�মতাবল�ী এবং অন�ান� �াি�ক �গা�ী�িলর
মানবািধকার এবং নাগিরক �াধীনতােক অসাম�স�পূণ�ভােব �ভািবত কের। আমরা এটাও �ীকার কির �য, িকছু
��ে�, �ফিসয়াল এবং অন�ান� বােয়ােমি�ক “সনা�করণ” িসে�ম�িল (�যমন এক-�থেক-এক ম�ািচং) এমনভােব
�তির এবং ব�বহার করা �যেত পাের যা সমান ভােব সমস�াযু� ধরেনর নজরদাির স�ম কের, �যমন বহৃ�র
�ক�ীভূত বােয়ােমি�ক ডাটােবস �তির কের যা অন�ান� উে�েশ� পুনরায় ব�বহার করা �যেত পাের।

যিদও �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �ীকৃিতর িকছু অ�াি�েকশন তােদর আইিন
পিরচেয়র সােথ যু� না হেয় মানেুষর �গাপনীয়তা র�া করার দািব কের, তবওু তারা পাবিলক ��েস ব�ি�েদর
একক করেত বা তােদর �বিশ�� এবং আচরণ স�েক�  অনমুান করেত ব�বহার করা �যেত পাের।

এই ধরেনর সম� পিরি�িতেত, ব�ি�গতভােব শনা�েযাগ� তথ� সুরি�ত করার জন� �ডটা অ�াত বা �ধুমা�
�ানীয়ভােব �ি�য়াজাত করা হয় িকনা তা ���পূণ� নয় (অথ�া� “অন দ�া এডজ”); আমােদর অিধকােরর �িত
িনিব�েশেষ ঘেট কারণ এই সর�াম�িল �মৗিলকভােব আমােদর অিধকােরর সােথ �বমানান ভােব মানেুষর
নজরদািরর জন� িডজাইন করা হেয়েছ, এবং স�ম করা হেয়েছ।

উপর�, �ফিসয়াল এবং বােয়ােমি�ক ��ণীিবন�ােসর অেনক অ�াি�েকশন, যা মানেুষর িল�, আেবগ বা অন�ান�
ব�ি�গত �বিশে��র মেতা িজিনস�িল স�েক�  অনমুান এবং ভিবষ��াণী কের, �স�িলর �ব�ািনক িভি�র
��তর �মৗিলক �� রেয়েছ । এর অথ� হল তারা আমােদরস�েক�  �য অনমুান �িল কের তা �ায়শই অৈবধ,

এমনিক িকছু ��ে� ��েনালিজ এবং িফিজওগেনািমর ইউেজিন� ত��িল চাল ুকরা, যার ফেল �বষম�েক িচর�ায়ী
করা এবং �িতর এক� অিতির� �র যু� করা কারণ আমরা উভয়ই ভুল �বিশ��যু�।

িনেষধা�ার জন� আমােদর আ�ান এই �যুি��িলর ব�বহার যখন সব�জনীনভােব জন-জমােয়ত জায়গা�িলেত
এবং এমন জায়গায় নজরদািরর জন� ব�বহার করা হয় যা �লােকরা এড়ােত পাের না। যিদও এই �যুি��িলর
আইন �েয়াগকারী-ব�বহার মেনােযাগ এবং সমােলাচনা আকষ�ণ কেরেছ, �বসরকারী অিভেনতােদর �ারা তােদর
ব�বহার আমােদর অিধকােরর জন� একই �মিক হেত পাের, িবেশষ কের যখন �বসরকারী অিভেনতারা



কায�করভােব সরকারী-�বসরকারী অংশীদািরে� সরকার এবং সরকারী সং�ার প� �থেক নজরদািরেত জিড়ত
থােক বা অন�থায় কতৃ� প�েক এই ধরেনর নজরদাির �থেক �া� তথ� সরবরাহ কের।

আমরা �বসরকারী �ফিসয়াল �রকগিনশন ��াভাইডারেদর �থেক “সে�হজনক” ব�ি�েদর ডাটােবস সংকলন
এবং একি�ত করার সােথ এক� উে�গজনক িবষয়ও �দেখিছ, এবং তারা একািধক �ােয়ে�র সােথ এই
ডাটােবস�িল ভাগ কের িনেয়েছ। এ� �কৃতপে� �বসরকারী সং�া�িলর মেধ� ভাগ কের �নওয়া “�দশব�াপী
ডাটােবস”, �তির কের যা অ�িশি�ত কম�েদর িবেবচনায় সংকিলত হয়, �কানও তদারিকর অধীেন নয়, এবং যা
এই জাতীয় ডাটােবস ব�বহার কের সম� ��ে� ওয়াচিলে� উপি�ত ব�ি�েদর িব�ে� �বষেম�র কারণ হেত
পাের।

শহেরর পাক� , �ুল, লাইে�ির, কম�ে��, পিরবহন �ক�, �ীড়া ��িডয়াম, আবাসন উ�য়ন, এমনিক সামািজক
িমিডয়া ��াটফেম�র মেতা অনলাইন ��স�িলেত নজরদািরর জন� এই �যুি��িলর ব�বহার  আমােদর
মানবািধকার এবং নাগিরক �াধীনতার জন� অি�ে�র স�ট হেত পাের এবং তাই এ� ব� করেত হেব।

�কন এই িনেষধা�া?

�ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশেনর �ীকৃিত �যুি��িলর বত� মান �প�িলেত
উে�খেযাগ� �যুি�গত �� রেয়েছ, উদাহরণ��প, �ফিসয়াল �রকগিনশন িসে�ম যা বণ�গত প�পািত�
�িতফিলত কের এবং গাঢ় �েকর �টান যু� ব�ি�েদর জন� কম িনভু� ল। যিদও বা এই িসে�ম�িলর �যুি�গত
উ�িত করা হয় তা সে�ও আমােদর মানবািধকার এবং নাগিরক �াধীনতার জন� তারা �য  স�ট �তির কের তা
কখেনা দরূ হেব না।

যিদও আরও �বিচ��ময় �িশ�ণ ও তার �ারা �া� তথ� �ারা এই িবষয়�িলর আরও উ�িত ও
িনভু� লতা বিৃ� কের এই সমস�া�িলর অেনকটা সমাধান করেত পারা যায় তবওু �শষ পয�� �কবল
নজরদািরর সর�াম িহসােব �স�িল িনখুতঁ করেব এবং আমােদর অিধকারেক খব� করার ��ে� তােদর আরও
কায�কর কের তুলেব।

এই �যুি��িল দ�ু �ধান উপােয় আমােদর অিধকােরর জন� স�ট হেয় দাঁড়াে� :

�থমত, �িশ�ণ �ডটা – মেুখর ডাটােবস যার সে� ইনপুট �ডটা তুলনা করা হয়, এবং এই িসে�ম�িল �ারা
�ি�য়াকৃত বােয়ােমি�ক �ডটা – সাধারণত কারও অজাে�, স�িত ছাড়াই বা �কৃতপে� িবনামেূল� অ�ভু� � করা
হয়, যার অথ� এই �যুি��িল নকশা �ারা ভর এবং �বষম�মলূক উভয় ল��যু� নজরদািরেক উৎসািহত কের।



ি�তীয়ত, যত�ণ পয�� সব�জনীনভােব �েবশেযাগ� �ান�িলেত �লাকেদর তাৎ�িণকভােব সনা� করা,
এককভােব িচি�ত করা বা ��াক করা যায়, তত�ণ পয�� তােদর মানবািধকার এবং নাগিরক �াধীনতা �ু�
হেব। এমনিক এই ধরেনর �যুি��িল সব�জনীনভােব জন-জমােয়ত জায়গা�িলেত চাল ুথাকেত পাের এই
ধারণা�ও এক� শীতল �ভাব �তির কের যা মানেুষর অিধকার �েয়ােগর �মতােক �ু� কের।

তেব �যুি��িলর জন-িনরাপ�া উ�ত করার �য দািব করা হয় তা ��াতীত নয়। তেব �য
�কােনা সুিবধা, িসে�েম�ক ভােয়ােলশােনর ফেল সকল সময়ই ব�াপক ভােব িবি�ত হেব। আমরা
�মবধ�মান �মাণ �দখেত পাি� �য কীভােব এই �যুি��িল অপব�বহার করা হয় এবং �কানও ��তা ছাড়াই
�মাতােয়ন করা হয়।

ঐিতহািসকভােব িকভােব পুিলিশং পিরচািলত হেয়েছ তার �য �কান জিরপ এবং িবে�ষণ �দখায় �য নজরদাির
�যুি�র পরী�ামলূক ব�বহার �ায়শই িন� আেয়র এবং �াি�ক স�দায়েক অপরাধী িহেসেব গণ� কের, যার মেধ�
রেয়েছ রেঙর স�দায়, একই স�দায় যারা ঐিতহ�গতভােব কাঠােমাগত বণ�বাদ এবং �বষেম�র মেুখামিুখ
হেয়েছ। �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �ীকৃিত �যুি�র ব�বহার এর ব�িত�ম
নয়, এবং �সই কারেণ আরও িবপ�নক নজরদািরর কাঠােমা �তির বা �ায়ী করার আেগ এ� ব� করেত হেব।

এই সর�াম�িলর িনছক অি��, �যটা আইন �েয়াগকারী বা �বসরকারী সং�া�িলর হােতই �হাক (বা
সরকারী-�বসরকারী অংশীদািরে�), সব�দা ফাংশন �ীপ এবং পাবিলক ��স�িলর নজরদাির বিৃ�র জন�
�েণাদনা �তির করেব, যা ম�ু মত �কােশর উপর এক� শীতল �ভাব �ফলেব। �যেহতু তােদর অি�� আমােদর
অিধকারেক �ু� কের, এবং এই �যুি��িলর কায�কর তদারিক করা এমন ভােব স�ব নয় যা অপব�বহার দরূ
করেব, তাই সব�জনীনভােব অ�াে�সেযাগ� জায়গা�িলেত তােদর ব�বহার পুেরাপুির িনিষ� করা ছাড়া �কানও
উপায় �নই।

িনেষধা�া �কমন �দখােব?

িকছু নজরদাির �যুি� রেয়েছ যা �কবল এতটাই িবপ�নক �য তারা অিনবায�ভােব সমাধােনর �চেয় অেনক �বিশ
সমস�া সৃি� কের। যখন �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �যুি�র কথা আেস যা গণ
নজরদাির এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম কের, অপব�বহােরর স�াবনা খুব �বিশ, এবং এর পিরণিত
খুব ��তর।

সে�েহর �কান অবকাশ �নই �য : মানবািধকার এবং নাগিরক �াধীনতা র�ার ��ে� জাতীয়, রাজ�, �ােদিশক,

�পৗর, �ানীয় এবং অন�ান� সরকাির জায়গায় ,ও তােদর সম� উপিবভাগ এবং কতৃ� প� সহ এই �যুি��িলর
সব�জনীনভােব অ�াে�সেযাগ� �ান�িলেত ব�বহােরর উপর িনেষধা�া দািব কের – এবং িবেশষ কের তােদর
আইন �েয়াগকারী এবং সীমা� িনয়�ণ সং�া�িল, যােদর ইিতমেধ� এই �যুি��িল ছাড়া সুর�া বজায় রাখার
জন� পয�া� মানব ও �যুি�গত সং�ান রেয়েছ।



সুশীল সমােজর সংগঠন�িলর এক� িব�ব�াপী �নটওয়াক�  িহসােব, আমরা �ীকার কির �য �িত� �দেশর
সমাধান িবকােশর িবিভ� উপায় রেয়েছ যা তােদর অনন� সাংিবধািনক, �চিলত বা আইিন ব�ব�ার অধীেন
মানবািধকারেক অ�ািধকার �দয়।

উপায় যাই �হাক না �কন,এর ফলাফল অবশ�ই এই �যুি��িলর ব�বহােরর উপর সরাসির িনেষধা�া আনেত হেব
যােত মানষুেক িচি�ত করা, সনা� করা, ��াক করা, ��ণীব� করা এবং অনসুরণ করা না যায়।

এই সম� কারেণ, আমরা অনেুরাধ করিছ:

১. িব�জেুড় সরকােরর সকল �েরর নীিতিনধ�ারক এবং আইন �েণতারা:

(ক) �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �যুি�েত সম� সরকারী িবিনেয়াগ ব� ক�ন
যা গণ নজরদাির এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম কের;

(খ) িব�ৃত আইন এবং  িবিধ�িল �হণ ক�ন:

(i) জাতীয়, যু�রা�ীয়, রাজ�, �ােদিশক, �পৗর, �ানীয় এবং/অথবা অন�ান� রাজৈনিতক
উপিবভাগ, যার মেধ� তােদর এেজি�, িবভাগ, সিচবালয়, ম�ণালয়, িনব�াহী অিফস, �বাড� ,
কিমশন, ব�ুেরা, বা তােদর �কাদার, এবং/অথবা অন�ান� উপিবভাগ এবং কতৃ� প� সহ
জনসাধারেণর পিরবহন এবং সব�জনীনভােব �েবশেযাগ� �ান�িলর নজরদািরর জন� এই
�যুি��িলর ব�বহার িনিষ� করা; �য �কান ধরেনর আইন �েয়াগ, �ফৗজদাির তদ�, সীমা�
িনয়�ণ এবং �গােয়�া সং�ার উপর িবেশষ �জার িদেয় এই �যুি��িলর ব�বহার িনিষ� করা।

(ii) পাবিলক ��স, পাবিলক অ�াে�সেযাগ� জায়গা এবং পাবিলকআবাসেনর জায়গায় �বসরকারী
সং�া�িলর �ারা এই �যুি��িলর ব�বহার িনিষ� করা, �যখােন এই ধরেনর ব�বহার গণ
নজরদাির বা �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম করেত পাের, �যমন পাক� , �ুল, লাইে�ির,

কম�ে��, পিরবহন হাব, �ীড়া ��িডয়াম এবং আবাসন উ�য়েন ।

(iii) সরকারী সং�া�িল , িবেশষ কের আইন �েয়াগকারী সং�া�িলেক অিডট বা স�িত পরী�ার
উে�শ� ছাড়া �বসরকারী সং�া এবং অন�ান� �বসরকারী অিভেনতােদর �ারা এই �যুি��িলর
ব�বহার �থেক �া� তথ� এবং তথ� ব�বহার এবং অ�াে�স করেত িনেষধা�া জাির করেত হেব।



(iv) আবাসন, কম�সং�ান, সামািজক সুিবধা এবং �া��েসবা সহ অথ�ৈনিতক, সামািজক এবং
সাং�ৃিতক অিধকার স�িক� ত িবষয়�িলেত িস�া� �নওয়ার জন� এই �যুি��িলর ব�বহার
�থেক ব�ি�েদর র�া ক�ন।

(v) এই �যুি��িলর ব�বহার এবং তােদর কাছ �থেক �া� তথ� বাদ িদন, অপরাধমলূকভােব মামলা
করার বা তােদর কারাগাের রাখার জন� বা অন�থায় আটক করার জন�, অথবা অিভযু�
করার �মাণ িহসােব এই �যুি��িলর ব�বহার িনিষ� করেত হেব।

(vi) �বসরকারী সং�া�িলর �ারা সি�ত বােয়ােমি�ক তেথ� সরকারী অ�াে�স সীমাব� ক�ন।

(গ) সরকার ও রাজ� সং�া কতৃ� ক এই �যুি��িলর �য় িনিষ� কের এমন িনয়ম-কাননু �িত�া করেত হেব ।

(ঘ) ধম�য়, জািতগত, এবং জািতগত সংখ�ালঘু এবং রাজৈনিতক িভ�মতাবল�ী এবং অন�ান� �াি�ক
�গা�ী�িলর উপর ব�াপক নজরদাির বা �বষম�মলূক ল��যু� নজরদািরর জন� �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং
িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �যুি��িলর ব�বহার ব� করেত হেব।

(ঙ) অজাে�ই তােদর অধীন এবং যােদর এই �যুি��িলর ব�বহােরর িব�ে� �িত�ি�তা করার যথাযথ �ি�য়ার
অিধকার বা �েয়াগকরার সুেযাগ �দওয়া হয়িন তােদর কােছ এই �যুি��িলর ব�বহােরর �কাশ বাধ�তামলূক
করেত হেব ।

(চ) এই �যুি��িলর ব�বহাের িবেশষভােব �িত�� ব�ি�েদর উপযু� �িতপূরণ সরবরাহ করেত হেব ।

২. আদালত এবং িবচার িবভাগীয় কম�কত� ারা এই �যুি��িলর ব�বহার �থেক উ�ূত মানবািধকােরর অি��গত
স�ট �ীকার করেত এবং �েয়াজেন তােদর ব�বহােরর ফেল সৃ� �িত�িল �িতেরাধ এবং �িতকােরর জন� কাজ
করেত হেব।

(৩) তথ� সুর�া এবং �ভা�া সুর�া সং�া সহ �শাসিনক সং�া�িল �গাপনীয়তা এবং �ভা�াঅিধকার র�ার
জন� তােদর স�ূণ� কতৃ� � ব�বহার করেত, সং�া�িলেক এই �যুি��িলর ব�বহার ব� করার আ�ান জানােনা
�হাক ।



পিরেশেষ, আমরা �ীকার কির �য �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �রকগিনশন �যুি�র �ারা
সৃ� অি�ে�র স�ট �কবল �দশ এবং সম� ধরেণর সরকারই নয়, আ�জ� ািতক এবং জাতীয় �েরর অন�ান�
���পূণ� অিভেনতােদর �ারাও �মাকােবলা করা উিচত ।

�সই কারেণ, আমরা আ�ান জানাি�:

৪. আ�জ� ািতক সং�া, �যমন ইউ. এন অিফস ওফ দ� হাই কিমশনার ওফ িহউম�ান রাইটস অিফস (ওএইচিসআর)

এর , সারা িবে�র স�দােয়র উপর নজরদাির চালােনার জন� �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক
�রকগিনশন �ীকৃিতর �যুি��িলর বত� মান িবকাশ এবং ব�বহােরর তদারিক এবং িন�া করা।

৫. �বসরকাির সং�া যারা �ফিসয়াল �রকগিনশন �টক িবকাশ বা ব�বহার কের:

(ক) �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �ীকৃিতর �যুি��িলর সৃি�, উ�য়ন, িব�য় এবং ব�বহার
ব� করার জন� জনসাধারণেক �িত�িত ব� হেত হেব যা গণ-নজরদাির এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির
স�ম কের।

(খ) অিবলে� �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট বােয়ােমি�ক �ীকৃিতর �যুি��িলর উৎপাদন ব� করেত হেব
যা গণ নজরদাির এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম কের, এবং ডাটােবস এবং এই ধরেনর জাতীয়
তেথ�র উপর িনিম�ত �য �কানও মেডল বা পণ� �তিরেত ব�ব�ত অৈবধভােব অিজ� ত বােয়ােমি�ক �ডটা মেুছ িদেত
হেব।

(গ) �� �িতেবদন জাির ক�ন যা এই �যুি��িলর িবধােনর জন� তােদর সম� সরকারী চুি� (�িগত, চলমান
বা �তিরেত সহ) িবশদভােব বণ�না কেরব।

(ঘ)কম�ে�ে� সংগ�ত কম�েদর িব�ে� �িতেশাধ �নওয়া �থেক িবরত থা�ন যারা �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং
িরেমাট বােয়ােমি�ক �ীকৃিতর �যুি��িলর িবকাশেক চ�ােল� করেছ বা �ত�াখ�ান করেছ যা িদেয় গণ নজরদাির
এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম কেরেছ।

৬. �যুি� সং�া�িলর কম�রা, তােদর ইউিনয়ন�িলর সহায়তায়,�ফিসয়াল �রকগিনশন এবং িরেমাট
বােয়ােমি�ক �ীকৃিতর �যুি��িলর িবকাশ বা িব�েয়র িব�ে� তােদর কম�ে�ে� সংগ�ত হেয় �িতবাদ জানােত
হেব।



৭. িবিনেয়াগকারী এবং আিথ�ক �িত�ান�েলার :

(ক) এই �যুি��িল মানবািধকােরর সােথ �বমানান এবং গণ নজরদাির এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির
স�ম করার জন� �ফিসয়াল �রকগিনশন এবং অন�ান� বােয়ােমি�ক �ীকৃিত �যুি��িলর িবকাশ এবং িব�য়
কারী সং�া�িলেত তােদর চলমান এবং ভিবষ�েতর িবিনেয়ােগর উপর যথাযথ নজরদাির ক�ন।

(খ) তারা �য সং�া�িলেত িবিনেয়াগ কের তােদর এই �যুি��িল এমনভােব �তির, িবকাশ, িব�য় বা অন�থায়
উপল� করা ব� করার আ�ান জানান যা গণ নজরদাির এবং �বষম�মলূক ল��যু� নজরদাির স�ম কের।

৫. দাতা-সং�া�িলর মামলা �মাক�মা চালােনার জন� আিথ�ক সহায়তা সুিনি�ত করেত হেব �বসরকারী এবং
সুশীল সমােজর সং�া�িলর জন� যারা আদালেতর সামেন �িতর �িতকার চায় এবং �ানীয়, রাজ�, �ােদিশক,

জাতীয়, �ফডােরল, সু�ান�াশনাল, আ�িলক এবং আ�জ� ািতক িসে�েম নীিত িনধ�ারেণ সি�য়ভােব জিড়ত থােক।

উপসংহার

আমরা সুশীল সমাজ, এি�িভ�, িশ�ািবদ এবং িবে�র অন�ান� ��কেহা�ারেদর এই িচ�েত �া�র করেত
অনেুরাধ করিছ এবং জনসাধারেণর কােছ অনেুরাধ জানাি� যােত �েবশেযাগ� �ােন এই �যুি��িলর ব�বহার,

এখন এবং িচরকােলর জন� িনিষ� করা িনি�ত করার লড়াইেয় �যাগ িদন যােত আমােদর মানবািধকার এবং
নাগিরক �াধীনতা সুরি�ত থােক।

�যাগােযাগ ক�ন banBS@accessnow.org আরও তেথ�র জন� যােত আপিন কীভােব এই উেদ�াগ�েত �া�র
করেত পােরন এবং সমথ�ন করেত পােরন �স স�েক�  ।

accessnow.org/ban-biometric-surveillance

mailto:banBS@accessnow.org

