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. 2020 /08/ 24تاريخ الكويت في  لدىلبنغالديش  سفيرا  ك، الزمان   إم دي عشيق /اللواء  إلتحق      

مناصب مختلفة  شغلخالل مسيرته الطويلة المتميزة ، ، و في فوج المدفعية 1988تم تكليفه في عام وقد 

مدفعية ، ومركز ومدرسة المدفعية ، ية. يشمل تعيينه التعليمي مدرب كمدرب وموظف وتعيينات قياد

اللواء الرائد في قيادة لواء  وكبار موظفي التوجيه في كلية الدفاع الوطني. كضابط أركان ، شغل منصب

قيد إداري في قيادة المنطقة. وبصفته المدفعية ، وضابط أركان من الدرجة األولى في قيادة الجيش ، وكع

ا منصب قائد المحطة حيث كان منخرط ا بعمق في تطوير البنية التحتية ورفاهية  عميد ا ، شغل أيض 

الضباط والرجال تحت قيادة األقسام والمنطقة. كما شغل منصب مدير المدفعية في مقر الجيش في 

تشمل مسؤولياته ، كما  لمواد لفوج المدفعيةوالمعدات واحيث شارك في شراء األسلحة  2018/2019

 مدفعية.الالمعرضة للتمرد وقائد لواء  اطقدية قائد فوج المدفعية في المنالقيا

ا ، تم تدريبه في البص        وفي تايالند على حماية الشخصيات المهمة / الشخصيات  وطنفته مقدم 

 .األمن الخاصة في بنغالديش اتوشغل منصب مدير قو، البارزة 

شغل منصب عضو  ، حيث مليات األمم المتحدة لحفظ السالمبخبرة واسعة في ع عشيقيتمتع اللواء     

، وكقائد وحدة  2005، وكمراقب عسكري في ساحل العاج في عام  2001وحدة في سيراليون في عام 

اركته في دورات عسكرية مختلفة في . إلى جانب مش2014في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 

وحصل ،  بنغالديش في الدفاع  اتالخاصة بخدم الداخل والخارج ، فهو خريج كلية القيادة واألركان

ا ، و بنغالديشفي من الجامعة الوطنية ،  2000على ماجستير في الدراسات الدفاعية عام  تخرج أيض 

في الدراسات االستراتيجية من جامعة بنغالديش من كلية الدفاع الوطني وحصل على درجة الماجستير 

 .حصل على دبلوم في اللغة العربية من جامعة دكا ، بنغالديشوقد . 2010الوطنية في عام 

 في العلوم االجتماعية وربة منزلماجستير  ، الحاصلة علىناهد نياز شيلو السيدة / متزوج منوهو       

أستراليا ،  في، طالب دكتوراه في جامعة سيدني ، عشيقفرحان  إم ديلديهم ولدان. ابنهما األكبر ، و

 .، طالب في المرحلة الثانوية العليا في بنغالديش عشيقردين افإم دي خر اآلو

 .اللوحات في أوقات فراغهرسم إنه مغرم بلعب الجولف و     


