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�ফিসাল �ৰেকাগিনসন আৰু �ৰেমাট বােয়ােমটৰিৰক
�ৰেকাগিনেসান িয গণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ
স�ম কেৰ তা িনিষ� কিৰবৈল ম�ুিল িচ�
�ফিসেয়ল �ৰেকাগিনসন আৰ ু�ৰেমাট বােয়ােমটৰিৰক �ৰেকাগিনেসান িয গণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ
�সইেতা িনিষ� কিৰবৈল ম�ুিল িচ�  আিম �ফিসেয়ল �ৰেকাগিনসন আৰ ু �ৰেমাট বােয়ােমটৰিৰক �ৰেকাগিনেসান �যুি� িয
গণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ তাৰ ওপৰত িনেষধা�া ৰখাৰ দাবী জনাইেছা | এই �যুি� মানহুক িচনা�
কৰা, অনসুৰণ কৰা, একক কৰা আৰ ুিসহঁত য'�লেক যায় তােতই track কিৰব পােৰ ,যাৰ বােব আমাৰ মানৱ অিধকাৰ আৰু
নাগিৰক �াধীনতা �যেন ব�ি� �াধীনতা, ব�ি�গত তথ� সুৰ�া অিধকাৰ,  বাক আৰ ুঅিভব�ি� �ত�তা , শাি�পূণ� ভােব �গাট
�খাৱা, সমতা আৰ ু�বষম�হীনতাৰ অিধকাৰ �ু� হয় |

মানৱ অিধকাৰ উলংঘনৰ শংৃখলাৰ বােব �ফিসেয়ল �ৰেকাগিনসন আৰ ু �ৰেমাট বােয়ােমটৰিৰক �ৰেকাগিনেসান �যুি�
ব�ৱহাৰ কৰা �হেছ| চীন, আেমিৰকা যু�ৰা�, ৰািছয়া, ইংেল�, উগা�া, �কিনয়া, ��ােভিনয়া, ম�ানমাৰ, সংযু� আৰৱ
আিমৰাত আৰ ুভাৰতত , �িতবাদকাৰীৰ িনৰী�েণ মানহুৰ ব�ি� �াধীনতা আৰ ুম�ু সমােবশ আৰ ুসংগঠনৰ অিধকাৰৰ �িত
কিৰেছ।  আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ, �ািজল আৰ ুআেজ� ি�নাত ব�ি�সকলক অন�ায়ভােৱ ���াৰ কৰােটােৱ �তওঁেলাকৰ ব�ি�
�াধীনতা আৰ ুম�ু সমােবশৰ কলিুষত কিৰেছ|   চীন, থাইেল� আৰ ুইটালীত জািতগত আৰ ুধম�য় সংখ�ালঘু আৰ ুঅন�ান�
�াি�ক আৰ ুিনপীিড়ত স�দায়ৰ িনৰী�েণ মানহুৰ ব�ি� �াধীনতা আৰ ুসমতা আৰ ু�বষম�হীনতাৰ অিধকাৰ উলংঘা কিৰেছ।

এই �যুি�েবােৰ মানহুৰ অিধকাৰৰ �িত ভাবিুক সৃি� কিৰেছ আৰ ুইিতমেধ� �ৰ�ুপূণ� �িত কিৰেছ। �কােনা কািৰকৰী বা
আইনী সুৰ�াই �কিতয়াও �তওঁেলােক সৃি� কৰা ভাবিুক স�ূণ�ৰেূপ আঁতৰাব �নাৱােৰ, আৰ ু�সেয়েহ আিম িব�াস কেৰাঁ �য
�সইেবাৰ �কিতয়াও চৰকাৰ বা ব�ি�গত খ�ৰ �াৰা ৰাজ�ৱাভােৱ ব�ৱহাৰ কৰা উিচত নহয়। উৎপীড়নৰ স�াৱনা ব�ত আৰু
ইয়াৰ পিৰণাম �ৰতুৰ।

আিম িনেষধা�াৰ আ�ান জনাইেছা িকয়েনা যিদও �িগতােদশৰ ফলত এই �যুি�েবাৰৰ িবকাশ আৰ ুব�ৱহাৰ অ�ায়ীভােৱ ব�
হ'ব পােৰ, আৰ ু�মাণ সং�হ আৰ ুগণতাি�ক আেলাচনা সংগ�ত কিৰবৈল সময় �য় কিৰব পােৰ, এইেটা ইিতমেধ� �� �য এই
অনসু�ান আৰ ুআেলাচনােবােৰ �কৱল আৰ ু�দশ�ন কিৰব �য ৰাজ�ৱা �ানত এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰ আমাৰ মানৱ অিধকাৰ
আৰ ুনাগিৰক �াধীনতাৰ �সেত অস�ত আৰ ুইয়াক স�ূণ�ৰেূপ আৰ ুভালৰ বােব িনিষ� কিৰব লািগব।

1.

আিম িক দাবী কেৰাঁ

�ফিসাল �ৰেকাগিনসন আৰ ু�ৰেমাট বােয়ােমটৰিৰক শ�েবােৰ িবিভ� �যুি� সামিৰ লয়, পৰা িয এজন ব�ি�ৰ �ফান
আনলক কেৰ বা িকছুমান �ানত এজনৰ �েৱশািধকাৰ কতৃ� � �দান কেৰ বা �যুি� িয এজনৰ �খাজ কঢ়াৰ �শলী িচনা�
কেৰ বা এেন �ণালী িয �য় িনজৰ িলংগ পিৰচয় বা আেৱিগক অৱ�া িচনা� কেৰ|

এই িনেষধা�াৰ বােব আমাৰ আ�ােন এজন ব�ি�ক আন ব�ি�ৰ পৰা িচনা� বা পৃথক কিৰবৈল এই �যুি�েবাৰৰ
ব�ৱহাৰৰ ওপৰত �ৰ�ু িদেয়, িক� সীমাব� নহয়|

আিম এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰৰ িবষেয় িচি�ত, �তওঁেলাকৰ মখু, চালচলন, ক��ৰ, ব�ি�গত ৰপূ, বা আন
িযেকােনা বােয়ােমি�ক িচনা�কত� া ব�ৱহাৰ কিৰ ব�ি�সকলক িচনা�, একক বা ��ক কিৰবৈল িয গণ িনৰী�ণ
বা �বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ, উদাহৰণ �ৰেূপ, িনৰী�ণ িয ধম�য়, জািতগত আৰ ুজািতগত
সংখ�ালঘু, ৰাজৈনিতক িভ�মতাবল�ী আৰ ুঅন�ান� �া�ীয় �গাটৰ মানৱ অিধকাৰ আৰ ুনাগিৰক �াধীনতাক
অসাম�স�পূণ�ভােৱ �ভািৱত কেৰ।িকছুমান ���ত, �ফিচেয়ল আৰ ুঅন�ান� বােয়ােমি�ক "�মাণীকৰণ" �যুি�
(অথ�াৎ একৰ পৰা আনেটা িমলা) এেনদেৰ িনম�াণ আৰ ুব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ িয সমােন সমস�াজনক �কাৰৰ
িনৰী�ণ স�ম কেৰ, �যেন ডাঙৰ, �ক�ীভূত বােয়ােমি�ক ডাটােবচ সৃি� কিৰ যাক আন উে�শ�ৰ বােব পুনৰ
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ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।

যিদও মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণৰ িকছুমান �েয়ােগ �তওঁেলাকৰ আইনী পিৰচয়ৰ
�সেত সংেযাগ নকিৰ মানহুৰ ব�ি� �াধীনতা সুৰি�ত কৰাৰ দাবী কেৰ, তথািপও �সইেবাৰ ৰাজ�ৱা �ানত
ব�ি�সকলক একক ভােৱ বািহৰ কিৰবৈল, বা �তওঁেলাকৰ �বিশ�� আৰ ুআচৰণৰ িবষেয় অনমুান কিৰবৈল ব�ৱহাৰ
কিৰব পািৰ। এেন সকেলা পিৰি�িতত, ব�ি�গতভােৱ িচনা� কিৰব পৰা তথ� সুৰি�ত কৰাৰ বােব ডাটা অ�াত কৰা
�হেছ �ন �কৱল �ানীয়ভােৱ সংসািধত কৰা �হেছ �সয়া �ৰ�ুপূণ� নহয় ; আমাৰ অিধকাৰৰ �িত হ'ব পােৰ িকয়েনা এই
সজঁিুলেবাৰ �মৗিলকভােৱ ��ত কৰা �হেছ, মানহুৰ িনৰী�ণ এেনধৰেণ িয আমাৰ অিধকাৰৰ �সেত অস�ত।

মখুম�ল আৰ ুবােয়ােমি�ক ��ণীিবভাজনৰ ব�েতা �েয়াগ, িয মানহুৰ িলংগ, আেৱগ, বা অন�ান� ব�ি�গত �ণা�ণৰ দেৰ
ব�েবাৰৰ িবষেয় অনমুান আৰ ুভিৱষ�তবাণী কেৰ, �তওঁেলাকৰ �ব�ািনক িভি�ত �ৰতুৰ, �মৗিলক ��ৰ স�খুীন হয়।
�তওঁেলােক আমাৰ িবষেয় কৰা অনমুানেবাৰ �ােয় অৈবধ হয়, িকছুমান ���ত আনিক ��েনালজী আৰ ুিফিজঅ'গেনািমৰ
ইউেজিন� ত�েবাৰ কায�কৰী কৰা হয়, যাৰ ফলত �বষম� ৰ�া হয় আৰ ু�িত হয় িকয়েনা আিম আৱশ�কীয় আৰু ভুল
বণ�না কৰা হয়।

িনেষধা�াৰ বােব আমাৰ আ�ােন এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰ সামিৰ লয় �যিতয়া �সইেবাৰ ৰাজ�ৱা �ানত আৰ ুমানেুহ
এৰাই চিলব �নাৱাৰা ঠাইত িনৰী�ণৰ বােব ব�ৱহাৰ কৰা হয়।

যিদও আইন �ৱত� নকাৰীেয় এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহােৰ মেনােযাগ আৰ ুসমােলাচনা আকষ�ণ কিৰেছ, ব�ি�গত
অিভেনতাসকলৰ �াৰা �তওঁেলাকৰ ব�ৱহােৰ আমাৰ অিধকাৰৰ �িত এেকই ভাবিুক সৃি� কিৰব পােৰ, িবেশষৈক �যিতয়া
ব�ি�গত অিভেনতাসকেল ৰাজ�ৱা-ব�ি�গত অংশীদাৰী�ত চৰকাৰ আৰ ুৰাজ�ৱা সং�াৰ �হ কায�কৰীভােৱ িনৰী�ণত
িল� হয় বা অন�থা এেন িনৰী�ণৰ পৰা আহৰণ কৰা তথ� কতৃ� প�ক �দান কেৰ।

ব�ি�গত মখুিচনা�কৰণ �দানকাৰীসকেল "সে�হজনক" ব�ি�ৰ ডাটােবচ সংকলন আৰ ুএকি�ত কৰা, আৰ ুএই
ডাটােবচেবাৰ একািধক �াহকৰ �সেত ভাগ বতৰা কৰা �টা এক উে�গজনক িবকাশ। ই ব�ি�গত �কা�ানীেবাৰৰ
মাজত ভাগ বতৰা কৰা "�দশব�াপী ডাটােবচ" সৃি� কেৰ িযেবাৰ অ�িশি�ত কম�চাৰীৰ িবেবচনাত সংকিলত কৰা হয়,
িযেকােনা পয�েৱ�ণৰ অধীননহয়, আৰ ুযাৰ ফলত এেন ডাটােবচ ব�ৱহাৰ কিৰ সকেলা �চৗহদত �হৰী তািলকাত
উপি�ত �হাৱা ব�ি�সকলৰ িবৰেু� �বষম�ৰ সৃি� হ'ব পােৰ। চহৰৰ উদ�ান, িবদ�ালয়, পুিথভঁৰাল, কম��ান, পিৰবহন
�ক�, �ীড়া ��িডয়াম, গৃহ িনম�াণ, আৰ ুআনিক ছ'িচেয়ল িমিডয়া ��টফম�ৰ দেৰ অনলাইন �ানত �লাকসকলক আৱিৰ
ৰািখবৈল এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহােৰ আমাৰ মানৱ অিধকাৰ আৰ ুনাগিৰক �াধীনতাৰ বােব এক ভাবিুক সৃি� কেৰ আৰু
ইয়াক ব� কিৰব লািগব।

2

িকয় এটা িনেষধা�া

মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ বত� মানৰ �কাৰত �ৰ�ুপূণ� কািৰকৰী �� আেছ,
উদাহৰণ �ৰেূপ, মখুম�ল িচনা�কৰণ �ণালী িয বণ�গত প�পািত� �িতফিলত কেৰ আৰ ুগাঢ় ছালৰ �টান থকা
�লাকসকলৰ বােব কম ��। অৱেশ�, এই �ণালীেবাৰৰ কািৰকৰী উ�িতেয় আমাৰ মানৱ অিধকাৰ আৰ ুনাগিৰক
�াধীনতাৰ �িত �তওঁেলােক সৃি� কৰা ভাবিুক নাইিকয়া নকিৰব।

যিদও অিধক �বিচ��পূণ� �িশ�ণ তথ� �যাগ িদয়া বা ��তা উ�ত কৰাৰ বােব অন�ান� ব�ৱ�া �হণ কিৰেল এই
�ণালীেবাৰৰ �সেত িকছুমান সা�িতক সমস�া সমাধান কিৰব পােৰ, ই অৱেশষত �সইেবাৰক �কৱল িনৰী�ণৰ
সজঁিুল িহচােপ িনখুতঁ কিৰব আৰ ু�সইেবাৰক আমাৰ অিধকাৰ �াস কৰাত অিধক কায�কৰী কিৰ তুিলব। এই
�যুি�েবােৰ দটুা মখু� উপােয়েৰ আমাৰ অিধকাৰৰ �িত ভাবিুক সৃি� কিৰেছ:

�থমেত, �িশ�ণ তথ� - িযেবাৰ মখুৰ িবপৰীেত ইনপুট ডাটা তুলনা কৰা হয়, আৰ ুএই �ণালীেবাৰৰ �াৰা �ি�য়াকৰা
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বােয়ােমি�ক ডাটা - সাধাৰণেত কােৰাবাৰ অ�াত, স�িত, বা �কৃতেত িবনামলূীয়া িবক� অ�ভু� � নকৰাৈক �া�
কৰা হয়, অথ�াৎ এই �যুি�েবাৰ গণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ দেুয়াটােক উৎসািহত কৰাৰ বােব ��ত কৰা
�হেছ।

ি�তীয়েত, �যিতয়াৈলেক ৰাজ�ৱাভােৱ উপল� �ানৰ �লাকসকলক তাৎ�িণকভােৱ িচনা� কিৰব পািৰ, একক কিৰব
পািৰ, বা অনসুৰণ কিৰব পািৰ, �তওঁেলাকৰ মানৱ অিধকাৰ আৰু নাগিৰক �াধীনতা �াস হ'ব। আনিক ৰাজ�ৱা
�ানত এেন �যুি� কায�কৰী হ'ব পােৰ বিুল ধাৰণােটােৱ মানহুৰ অিধকাৰ �েয়াগ কৰাৰ সামথ���াস কেৰ।

এই �যুি�েবােৰ ৰাজ�ৱা সুৰ�া উ�ত কেৰ বিুল সে�হজনক দাবী কৰা �ে�ও, িযেকােনা লাভালাভ সদােয় আমাৰ
অিধকাৰৰ �ণালীব� উলংঘনৰ �াৰা যেথ� �বিছ হ'ব। আিম এই �যুি�েবাৰ �কেনদেৰ অপব�ৱহাৰ কৰা হয় আৰু
�কােনা ��তা �নােহাৱাৈক িনেয়ািজত কৰা হয় তাৰ বিধ�ত �মাণ �দিখেছাঁ।

ঐিতহািসকভােৱ �কেনদেৰ পুিলিচং কৰা �হেছ তাৰ িযেকােনা জৰীপ আৰ ুিবে�ষেণ �দখুৱায় �য িনৰী�ণ �যুি�ৰ
পৰী�ামলূক ব�ৱহােৰ �ােয় িন�-উপাজ� ন আৰ ু�া�ীয় স�দায়েবাৰক অপৰাধ িহচােপ গণ� কেৰ, যাৰ িভতৰত আেছ
ৰঙৰ স�দায়, পৰ�ৰাগতভােৱ গাঁথিনগত বণ�বাদ আৰু �বষম�ৰ স�খুীন �হাৱা এেকটা স�দায়। মখুম�ল
িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ ব�ৱহাৰ ইয়াৰ ব�িত�ম নহয়, আৰ ু�সই কাৰেণ ইয়াক আৰু
অিধক িবপদজনক িনৰী�ণ আ�ঃগাঁথিন সৃি� বা �ায়ী কৰাৰ আগেত ব� কিৰব লািগব।

এই �যুি�েবাৰৰ �কৱল অি��, আইন �ৱত� নকাৰী বা ব�ি�গত �কা�ানীৰ হাতত হওঁক (বা ৰাজ�ৱা-ব�ি�গত
অংশীদাৰী�ত), ৰাজ�ৱা �ানৰ িনৰী�ণ বিৃ�, ম�ু অিভব�ি� �িত�� কৰাৰ বােব সদােয় ��ৰণা সৃি� কিৰব।
িযেহতু �তওঁেলাকৰ অি��ই আমাৰ অিধকাৰ কলিুষত কেৰ, আৰ ুএই �যুি�েবাৰৰ কায�কৰী িনৰী�ণ এেনধৰেণ
স�ৱ নহয় িযেয় অপব�ৱহাৰ �িতহত কিৰব, ৰাজ�ৱা �ানত �সইেবাৰৰ ব�ৱহাৰ স�ূণ�ৰেূপ িনিষ� কৰাৰ বািহেৰ
�কােনা িবক� নাই।

3
এটা িনেষধা�া �কেন�ৱা হ'ব?

িকছুমান িনৰী�ণ �যুি� আেছ িযেবাৰ ইমান িবপদজনক �য �সইেবােৰ সমাধান কৰাতৈক ব�ত �বিছ সমস�াৰ সৃি�
কেৰ। �যিতয়া মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক �যুি�ৰ কথা আেহ িযেয় ব�াপক িনৰী�ণ আৰু
�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ, অপব�ৱহাৰৰ স�াৱনা অিত �বিছ, আৰ ুইয়াৰ পিৰণাম অিত �ৰতুৰ।

ইয়াত �কােনা সে�হ নাই �য মানৱ অিধকাৰ আৰ ুনাগিৰক �াধীনতাৰ সুৰ�াই ৰা�ীয়, ৰািজ�ক, �ােদিশক, �পৗৰ
িনগম, �ানীয় আৰ ুঅন�ান� চৰকাৰৰ �াৰা এই �যুি�সমহূৰ ৰাজ�ৱাভােৱ উপল� �ানত ব�ৱহাৰৰ ওপৰত িনেষধা�া
আেৰাপ কৰাৰ দাবী কেৰ, যাৰ িভতৰত আেছ �তওঁেলাকৰ সকেলা উপিবভাগ আৰ ুকতৃ� প� - আৰ ুিবেশষৈক
�তওঁেলাকৰ আইন �ৱত� ন কাৰী আৰ ুসীমা� িনয়�ণ সং�া, যাৰ এই �যুি�ৰ অিবহেন সুৰ�া বজাই ৰখাৰ বােব
ইিতমেধ� পয�া� মানৱ আৰ ু�যুি�গত স�দ আেছ।

নাগিৰক সমাজ সংগঠনৰ এক �গালকীয় �নটৱক�  িহচােপ, আিম �ীকাৰ কেৰা �য �িতখন �দশৰ সমাধান িবকিশত কৰাৰ
িবিভ� উপায় আেছ িয �তওঁেলাকৰ অনন� সাংিবধািনক, পৰ�ৰাগত বা আইনী ব�ৱ�াৰ অধীনত মানৱ অিধকাৰক
অ�ািধকাৰ িদেয়।

অৱেশ�, উপায় িযেয়ই নহওঁক, ইয়াৰ ফলাফল হ'ব লািগব ৰাজ�ৱা �ানত �লাকসকলক িচনা� কৰা, িচনা� কৰা, ��ক
কৰা, ��ণীব� কৰা আৰ ুঅনসুৰণ কৰাৰ বােব এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰৰ ওপৰত স�ূণ� িনেষধা�া।

4
এই সকেলােবাৰ কাৰণৰ বােব, আিম অনেুৰাধ জনাইেছা:

1.) িব�ৰ সকেলা �ৰৰ চৰকাৰৰ নীিত িনধ�াৰক আৰ ুআইন �েণতাসকেল এইেবাৰ ৰখাৰ বােব:
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ক। মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক �যুি�ৰ ব�ৱহাৰত সকেলা ৰাজ�ৱা
িবিনেয়াগ ব� কৰক িযেয় ব�াপক িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক ল�� স�ম কেৰ
িনৰী�ণ;

খ| সামি�ক আইন, আইন, আৰ/ুবা িনয়মাৱলী �হণ কৰক িযেবাৰ:

i. অথ�াৎ জনসাধাৰণৰ িনৰী�ণৰ বােব এই �যুি�সমহূৰ ব�ৱহাৰ িনিষ� কৰা আৰু
ৰাজ�ৱা পিৰবহনেক ধিৰ ৰাজ�ৱা �ান, ৰা�ীয়, �ফডােৰল, ৰািজ�ক, �ােদিশক, �পৗৰ
িনগম, �ানীয়, আৰ/ুবা অন�ান� ৰাজৈনিতক উপিবভাগ চৰকাৰৰ �াৰা বা �হ,
�তওঁেলাকৰ সং�া, িবভাগসহ, সিচবালয়, ম�ালয়, কায�বাহী কায�ালয়, �বাড� , কিমছন,
ব�ুেৰা, বা �তওঁেলাকৰ �কাদাৰ, আৰ/ুবা অন�ান� উপিবভাগ আৰ ুকতৃ� প�; িযেকােনা
�কাৰৰ আইন �ৱত� ন, অপৰাধঅনসু�ান, সীমা�ৰ ওপৰত িবেশষ �ৰ�ু িদ িনয়�ণ,
আৰ ু�চাৰাংেচাৱা সং�া;

ii. ৰাজ�ৱা �ান, ৰাজ�ৱাভােৱ উপল� �ান, আৰ ুৰাজ�ৱা আৱাসৰ �ানত ব�ি�গত �িত�ানৰ
�াৰা এই �যুি�েবাৰ ব�ৱহাৰ িনিষ� কৰা, য'ত এেন ব�ৱহােৰ গণ িনৰী�ণ বা �বষম�মলূক
ল�� �তয়াৰ কিৰব পােৰ িনৰী�ণ, যাৰ িভতৰত আেছ িক� উদ�ান, িবদ�ালয়ত
�তওঁেলাকৰ ব�ৱহাৰত সীমাব� নহয়, পুিথভঁৰাল, কম��ান, পিৰবহন �ক�, �ীড়া
��িডয়াম, আৰ ুগৃহ িনম�াণ িবকাশ;

iii. চৰকাৰী সং�ােবাৰক, িবেশষৈক আইন �ৱত� নকাৰী সং�ােবাৰক এইেবাৰৰ ব�ৱহাৰৰ পৰা
আহৰণ কৰা তথ� আৰু তথ� ব�ৱহাৰ আৰু �া� কৰাত বাধা িদয়ক ব�ি�গত �কা�ানী আৰু
অন�ান� ব�ি�গত অিভেনতাৰ �যুি�, অিডট বা অনপুালন পৰী�াৰ উে�শ�ৰ বািহেৰ;

iv. অথ�ৈনিতক, সামািজক আৰু সাং�ৃিতক অিধকাৰস�ক�য় িবষয়ত িস�া� ল'বৈল এই
�যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰৰ পৰা ব�ি�সকলক সুৰ�া িদয়ক, যাৰ িভতৰত আেছ গৃহ, িনযুি�,
সামািজক লাভালাভ, আৰ ু�া��েসৱা;

v. এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰ, আৰ ু�সইেবাৰৰ পৰা আহৰণ কৰা তথ�, �লাকসকলক কাৰাগাৰত
ৰািখবৈল বা অন�থা আটক কৰাৰ বােব অপৰাধমলূক �গাচৰ চলাবৈল বা অিভযু� কৰাৰ
�মাণ িহচােপ বাদ িদয়ক; আৰু

vi. ব�ি�গত �কা�ানীৰ �াৰা সি�ত বােয়ােমি�ক তথ�ৰ চৰকাৰী �েৱশািধকাৰ সীিমত
কৰা;

গ. এেন িনয়ম আৰ ুিনয়ম ◌াৱলী �াপন কৰক িযেয় চৰকাৰআৰ ুৰািজ�ক সং�াসমহূৰ �াৰা এই
�যুি�েবাৰ ব�ৱহাৰৰ বােব �য় কৰােটা িনিষ� কেৰ িযেয় ব�াপক িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক
ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ;

ঘ. ধম�য়, জািতগত, আৰ ুবণ�বাদী সংখ�ালঘু আৰ ুৰাজৈনিতক িবেৰাধী আৰ ুঅন�ান� �া�ীয় �গাটেবাৰৰ
ওপৰত ব�াপক িনৰী�ণ বা �বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণৰ বােব মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত�
বােয়ােমি�ক �যুি� ব�ৱহাৰ কৰা ব� কৰক;

ঙ। এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰ �সই ব�ি�সকলৰ বােব �কাশ কৰােটা বাধ�তামলূক কৰক িযসকল
অ�াতভােৱ �তওঁেলাকৰ অধীনত আিছল আৰ ুিযসকলক �যুি�ৰ ব�ৱহাৰত �িত�ি�তা কিৰবৈল

�তওঁেলাকৰ উপযু� �ি�য়াঅিধকাৰ �েয়াগ কৰাৰ সুেযাগ িদয়া �হাৱা নািছল; আৰু



07জনু
2021

চ। এই �যুি�েবাৰব�ৱহাৰৰ ফলত �িত�� �হাৱা ব�ি�সকলক উপযু� �িতপূৰণ �দান কৰা;

2.) আদালত আৰু ন�ািয়ক িবষয়াসকেল এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰৰ ফলত উ�ৱ �হাৱা মানৱ অিধকাৰৰ �িত
অি��ৰ ভাবিুক�ীকাৰ কিৰব আৰু �েয়াজন হ'�ল �তওঁেলাকৰ ব�ৱহাৰৰ ফলত �হাৱা �িতেবাৰ �িতেৰাধ
কিৰবৈল আৰ ুযিদ �েয়াজন হয়, �িতেৰাধ কিৰবৈল কাম কিৰব; আৰু

3.) তথ� সুৰ�া আৰ ুউপেভা�া সুৰ�া সং�ােক ধিৰ �শাসিনক সং�ােবােৰ �গাপনীয়তা আৰ ুউপেভা�া অিধকাৰ
সুৰি�ত কিৰবৈল �তওঁেলাকৰ স�ূণ� কতৃ� � ব�ৱহাৰ কেৰ, যাৰ িভতৰত আেছ �কা�ানীেবাৰক এই
�যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰ ব� কিৰবৈল আ�ান জেনাৱা।

অৱেশষত, আিম �ীকাৰ কেৰাঁ �য মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰু দৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ �াৰা উ�ৱ
�হাৱা অি��ৰ ভাবিুকেক �কৱল সকেলা ধৰণৰ �দশ আৰ ুচৰকােৰ ই নহয়, আ�জ� ািতক আৰ ুৰা�ীয় পয�ায়ৰ অন�ান�
�ৰ�ুপূণ� অিভেনতাসকেলও �মাকািবলা কিৰব লােগ।

�সই কাৰেণ আিম দাবী কেৰা

5
1.) আ�জ� ািতক সংগঠন, �যেন মানৱ অিধকাৰ কায�ালয়ৰ উ�ায়ু�ৰ ৰা�সংঘৰ কায�ালেয় সম� িব�ৰ

স�দায়েবাৰক আৱিৰ ৰািখবৈল মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰু দৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ
বত� মানিবকাশ আৰ ুব�ৱহাৰক গিৰহণা িদবৈল পদে�প ল'ব;

2.) মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি� িবকিশত বা ব�ৱহাৰ কৰা ব�ি�গত
�িত�ানেবােৰ এইেবাৰৈল:

a. মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ সৃি�, িবকাশ, িব�ী আৰু
ব�ৱহাৰ ব� কিৰবৈল ৰাজ�ৱা �িত�িত িদব িয �য় ব�াপক িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু�
িনৰী�ণ স�ম কেৰ

b. মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ উৎপাদন জৰৰুীভােৱ ব�
কৰক িযেয় ব�াপক িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ, আৰ ুডাটােবচ িনম�াণ
কিৰবৈল ব�ৱ�ত িযেকােনা অৈবধভােৱ আহৰণ কৰা বােয়ােমি�ক ডাটা আৰ ুএেন ডাটাৰ ওপৰত
িনিম�ত িযেকােনা মেডল বা সাম�ী িবেলাপ কেৰ;

c. ��তা �িতেবদন জাৰী কৰক য'ত এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱ�াৰ বােব �তওঁেলাকৰ সকেলা ৰাজ�ৱা
চুি�ৰ (িনলি�ত, চিল থকা বা িনম�াণত অ�ভু� �) িবৱৰণ িদয়া হয়; আৰু

d. মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ িবকাশক �ত�া�ান
জেনাৱাৰ বােব �তওঁেলাকৰ কম�ে��ত সংগ�ত �হাৱা �িমকসকলৰ �সেত অথ�পূণ�ভােৱ জিড়ত
হ'ব আৰ ু�িতেশাধ �লাৱাৰ পৰা িবৰত থািকব িয �য় ব�াপক িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক
ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ;

3.) �যুি� �কা�ানীেবাৰৰ �িমকসকেল, �তওঁেলাকৰ ইউিনয়নৰ সমথ�নত, মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত�
বােয়ােমি�ক িচনা�কৰণ �যুি�ৰ িবকাশ বা িব�ীৰ িবৰেু� �তওঁেলাকৰ কম�ে��ত সংগ�ত হ'বৈল, িযমান
স�ৱ;

4.) িবিনেয়াগকাৰী আৰ ুিব�ীয় �িত�ানসমেূহ কিৰবই লািগব:
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a. এই �যুি�েবাৰ ক'ত আেছ িবচািৰ উিলওৱাৰ বােব মখুম�ল িচনা�কৰণ আৰ ুদৰূৱত� বােয়ােমি�ক
িচনা�কৰণ �যুি� িবকাশ আৰ ুিব�ী কৰা �কা�ানীেবাৰত �তওঁেলাকৰ চিলত আৰ ুভিৱষ�তৰ

িবিনেয়াগৰ ওপৰত মানৱ অিধকাৰৰ যথাযথ পিৰ�ম কৰা মানৱ অিধকাৰৰ �সেত অস�ত আৰ ুগণ
িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কৰা; আৰু

b. �তওঁেলােক িবিনেয়াগ কৰা �কা�ানীেবাৰক এই �যুি�েবাৰ এেনদেৰ সৃি�, িবকাশ, িব�ী বা
অন�থা উপল� কৰা ব� কিৰবৈল আ�ান জনাইেছ িযেয় ব�াপক িনৰী�ণ আৰ ু�বষম�মলূক
ল��যু� িনৰী�ণ স�ম কেৰ;

5.) দাতা সংগঠনেবােৰ আদালতৰ স�খুত �িতৰ �িতকাৰ িবচৰা আৰ ু�ানীয়, ৰািজ�ক, �ােদিশক, ৰা�ীয়,
�ফডােৰল, উ�ৰা�ীয়, আ�িলক আৰ ুআ�জ� ািতক �ণালীত সি�য়ভােৱ নীিত িনধ�াৰণত জিড়ত �হাৱা
�বচৰকাৰী আৰ ুনাগিৰক সমাজ সংগঠনেবাৰৰ �াৰা �মাকদ�মা আৰ ুওকালিতৰ বােব পুিঁজ িনি�ত কিৰব।

6

উপসংহাৰ

আিম নাগিৰক সমাজ, কম�, িশ�ািবদ আৰ ুসম� িব�ৰ অন�ান� অংশীদাৰসকলক এই প�খনত �া�ৰ কিৰবৈল আৰু
ৰাজ�ৱাভােৱ উপল� �ানত এই �যুি�েবাৰৰ ব�ৱহাৰ এিতয়া আৰ ুিচৰিদনৰ বােব িনিষ� কৰা �টা িনি�ত কিৰবৈল
যুজঁত �যাগদান কিৰবৈল কওঁ যােত আমাৰ মানৱ অিধকাৰ আৰু নাগিৰক �াধীনতা সুৰি�ত থােক।

আপুিন �কেনদেৰ এই �েচ�াত �া�ৰ কিৰব আৰ ুসমথ�ন কিৰব পােৰ �সই িবষেয় অিধক তথ�ৰ বােব
banBS@accessnow.org �সেত �যাগােযাগ কৰক আৰ ু�া�ৰকাৰীসকলৰ স�ূণ� তািলকা চাবৈল
accessnow.org/ban-biometric-surveillance চাওক। আপুিন আেপানাৰ সংগঠনেকা তািলকাত অ�ভু� �
কিৰব পােৰ।

এই িববিৃতেটা আএ� নৱ , আে���য় ইে�ন�ািচঅনাল, উৰেপআন িদিজতাল ৰাইেতচ , �মান ৰাইেতচ ৱাহ,
ইে�েন�ত �ীদম �ফৗ�াচন আৰ ুঈি��ততুত ৰািচেলইৰ �দ �দেফচা দ অ�চুিমদৰ �াৰা খচৰা কৰা �হিছল
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