
 

Guidance Note – Ad hoc Food Distribution  

Food Security Sector (FSS) coordinates food assistance across all response actors in Cox’s Bazar District.  

খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টর (এফএেএে) কক্সবাজার সজলার খাদ্য েহায়তাকারী েমস্ত েংগঠনির খাদ্য 

েহায়তা কার্ যক্রম েমন্বয় কনর।  

This note provides recommendations for ad hoc food distributions often provided on religious occasions (e.g. Eid, 

Ramadan).  

এই সিাট এর মাধ্যনম প্রায়শই ধ্মীয় অিুষ্ঠািগুনলনত (সর্মিঃ ঈদ্, রমজাি) এডহক খাদ্য নবতরনির 

বযাপানর কনতপয় েুপানরশ প্রদ্াি করা হল।  

To ensure harmonized and coordinated food assistance, it is requested that all partners coordinate through FSS 

before seeking approvals from local authorities (CiCs, etc). 

েদ্ভাব ও েমনন্বত খাদ্য েহায়তা নিশ্চিত করার জিয, স্থািীয় কতত যপনের (নেআইনে, ইতযানদ্) অিুনমাদ্নির 

আনগ েমস্ত েংগঠনির/অংশীদ্ারনদ্র খাদ্য েহায়তা কম যেচূীেমহূ এফএেএে এর মাধ্যনম েমন্বয় 

করার জিয অিুনরাধ্ করা হল। 

Key recommendations 

মূল সুপারিশসমূহ 

• Operational coordination: to support coordination, partners are requested to cover the entire camp 

when distributing food, as opposed to targeting blocks or sub-blocks of a given camp 

 

অপারিশনাল সমন্বয়: েমন্বয় েহায়তার লনেয, অংশীদ্ারনদ্র অিুনরাধ্ করা হনে সকািও  

ব্লক বা োব-ব্লকনক নিধ্ যানরত িা কনর খাবার নবতরণ করার েময় পুনরা কযাম্পটট নিধ্ যারণ কনর 

নবতরণ করার জিয। 

 

• Complementarity:  

পরিপিূক: 

o Rohingya refugees: General Food Assistance (GFA) is provided to all households every month 

by WFP and its cooperating partners. Ad hoc food distributions should complement items in the 

GFA food basket to improve dietary diversity and avoid resale of food items. Contact FSS 

(coxsbazar.fss@wfp.org) if you do not have the latest list of food items provided through GFA. 

 

রিারহঙ্গা শিণার্থী: ডানব্লউএফনপ এবং এর েহনর্াগী অংশীদ্ারনদ্র দ্বারা প্রনত মানে 

েমস্ত পনরবারনক োধ্ারণ খাদ্য েহায়তা (শ্চজএফএ) েরবরাহ করনে। অযাডহক খাদ্য  

নবতরনণ ডানয়টনরর ববনচত্র্য বাড়ানত এবং খাদ্য আইনটমগুনলর পুিরায় নবক্রয় এড়ানত 

শ্চজএফএ খাদ্য তানলকার আইনটমগুনলর পনরপরূক করা উনচত। আপিার কানে 

শ্চজএফ্রএ এর মাধ্যনম েরবরাহকত ত খাবানরর েব যনশষ তানলকা িা থাকনল এফএেএনের 

োনথ সর্াগানর্াগ করুি (coxsbazar.fss@wfp.org) 

 

o Host communities: to coordinate with UNO offices to ensure complementarity with food items 

provided through GoB safety nets  
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স্থানীয় জনর াষ্ঠী: শ্চজওনব োমাশ্চজক েরুো জানলর মাধ্যনম েরবরাহ করা খাদ্য 

আইনটমগুনলর পনরপরূকতা নিশ্চিত করনত ইউএিও অনফেগুনলর োনথ েমন্বয় োধ্ি 

করা। 

 

• COVID-19: follow inter-sectoral recommendations for distribution in light of COVID-19 to ensure safety of 

beneficiaries 

করিড-১৯: উপকারন াগীনদ্র েরুো নিশ্চিত করনত COVID-19 আন্তঃ সেক্টর এর েুপানরশ 

েমূহ সমনি চলুি।  

 

• Nutrition: to avoid negative impact on infant feeding practices and contributing to morbidity and mortality 

of infants, breastmilk substitutes (e.g. infant formula, milk powder, baby foods) are prohibited as per 

UNHCR and WFP policy 

 

পুষ্টি: নশশুনদ্র খাওয়ানিার অ যানে সিনতবাচক প্র াব এড়ানত এবং নশশুর সরাগবযানধ্ ও 

মততয যহার হ্রানে অবদ্াি রাখনত, বুনকর দ্ুনধ্র নবকল্পগুনল (সর্মি, নশশুনদ্র জিয প্রনর্াজয ফমূ যলা, 

গুুঁনড়া দ্ুধ্, নশশুর খাবার) ইউএিএইচনেআর এবং ডানব্লউএফনপ িীনত অিুোনর নিনষদ্ধ 

 

• Food safety: avoid raw and prepared food and keep food at safe temperatures to minimize the risk of 

contamination. 

 

খাদ্য সুিক্ষা: দ্ষূনণর ঝুুঁ নক কমানত কাুঁচা এবং প্রস্তুতকত ত খাবার এড়ানিা এবং নিরাপদ্ 

তাপমাত্র্ায় খাবার রাখুি। 

 

• Hygiene: wash hands before and during handling food. Wash and sanitize all surfaces and equipment 

used for handling food and protect food from insects, pests and other animals 

 

স্বাস্থযরিরি: খাবানরর আনগ এবং ধ্রার আনগ হাত ধ্ুনয় নিি। খাদ্য েরবরানহর জিয বযবহৃত 

েমস্ত জায়গা এবং েরঞ্জাম েমূহ ধ্ুনয় সফলুি এবং েযানিটাইজ করুি, কীটপতঙ্গ এবং অিযািয 

প্রাণী সথনক খাদ্য োমগ্রী েরুনেত রাখুি। 

 

• Localize: always consider availability of locally produced food first to maximize impact on local 

community. 

 

স্থানীয়কিণ: স্থািীয় কনমউনিটটর েুফল বাড়ানত েবেময় প্রথনমই স্থািীয় ানব উত্পানদ্ত 

খাবানরর প্রাপযতা নবনবচিা করুি। 

 

• Culture and habits: consider the culinary habits of the population being served 

 

সংসৃ্করি এিং অিযাস: নবতরনণর েময় জিোধ্ারনণর অ যাে এবং েংস্কত নতর নবষয়েমহূ  

নবনবচিা করুি। 

 

• Health: minimize the use of salt, sugar, chemical additives (e.g. sauces), processed food with high 

concentration of preservatives 

 

স্বাস্থয: লবণ, নচনি, রাোয়নিক উপাদ্ািেমনূহর (উদ্াঃ েে) বযবহার েব যনিম্ন পর্ যানয় রাখুি এবং 

প্রশ্চক্রয়াজাতকত ত খাবানরর উচ্চ নপ্রজারন টট  পনরহার করুি। 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fbangladesh%2Fdocument%2Frecommendation-distributions-covid-19-0&data=04%7C01%7Cakira.kaneko%40wfp.org%7Ca7d9215e83f041052ee008d9307f5bb6%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637594145815291708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dd41cgNbfIw1uYSCovcJjiB6L82KY3%2BmJ4r6uy3YZHM%3D&reserved=0
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/unhcr_unhcr_policy_related_to_the_acceptance_distribution_and_use_of_milk_products_in_refugee_settings_2006.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-2017-use-of-milk-in-wfp-operations-position-paper.pdf


 

• Waste: minimize use of plastic and other high-polluting materials, recycle and compost organic waste 

when possible 

 

িজয্: প্লানিক এবং অিযািয উচ্চ-দ্ষূণকারী উপকরণগুনলর বযবহার কনমনয় আিুি, েম্ভব হনল 

পুিঃবযবহার্ যয এবং কনম্পাি বজব বনজযয বযবহারনর্াগয উপকরণ বযবহার করুি।   

 

• Labour: ensure that gender norms are respected and child labour is not used.   

 

শ্রম: সজন্ডার মািদ্ন্ড েমূহ সমনি চলুি এবং নশশুশ্রম হনত নবরত থাকুি। 

Information sharing 

ির্থয রশয়ারিং 

Partners planning for ad hoc food distributions are requested to fill in the Forecast Matrix and submit to FSS 

(coxsbazar.fss@wfp.org) to allow FSS to identify underserved areas and guide partners accordingly.  

অযাডহক খাদ্য নবতরনির জিয পনরকল্পিাকারী অংশীদ্ারনদ্র পনরকল্পিা মযাটিক্স পূরণ কনর  

এফএেএেনক জমা সদ্য়ার (coxsbazar.fss@wfp.org) অিুনরাধ্ করা হনে। এর ফনল এফএেএে উনেনখত 

এলাকাগুনল নচনিত করনত এবং সেই অিুোনর অংশীদ্ারনদ্র েহনর্াগীতা করনত েনচষ্ট থাকনব।  

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/fss_ad_hoc_food_distribution_forecast_matrix.xlsx
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