
English version: 

 

Name: Mousumi Saha 

 

I am Mousumi Saha. I came from Bangladesh. I joined professor Funabiki’s 

laboratory from April 2017 as a Master student at Okayama University. The name of 

our department is Information and Communication Systems. Now I am a 2nd year 

Master student. 

 

My research topic is wireless communication. My supervisor, Professor, Nobuo 

Funabiki is kind and caring to the students. He always discusses research in English 

with foreign students for better understating on research. On the other hand, he 

encourages us to learn Japanese language and culture by giving opportunities to 

attend various cultural exchange programs. I’m lucky to pursue my research under his 

supervision. 

  

Our lab is well equipped with all kinds of resources for research. We have a very 

friendly and motivating environment in our laboratory. In our laboratory, we have 

many foreign and Japanese students which encourage me to understand different 

cultures.  

 

The life in Okayama is very easy, comfortable and convenient. People of Okayama 

are also very incredibly helpful and welcoming to foreign students. I think, because 

of rich laboratory facilities and cooperative environment our laboratory can be a good 

choice for International students. 

  

 

Mousumi Saha  

Master Student, Funabiki Lab  

Department of Information and Communication Systems  

Okayama University, Japan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bengali Version: 
 

 নাম: মমৌসুমী সাহা 

 

আমার নাম মমৌসুমী সাহা। আমম বাাংলাদেশ মেদে এদসমি। আমম ২০১৭ সাদলর এমিল মাদস ওোয়ইয়ামা 

মবশ্বমবেযালয় এর মিাদেসর েুনামবমে সযার এর লযাবএ মাস্টাসস সু্টদেন্ট মহসাদব ম াগোন 

েমর। আমার মবভাগ এর নাম ইনেরদমশন অ্যান্ড েমমউমনদেশন মসদস্টমস। এখন আমম ২য় বদষসর 

মাস্টাসস সু্টদেন্ট।  

 

আমার গদবষণার মবষয় হল ওয়ারদলস েমুমনদেশন। আমার সুপারভাইসর, মিাদেসর েুনামবমে সযার খুব 

েয়ালু এবাং মিমন িাত্রদের অ্দনে সহায়িা েদরন। মিমন মবদেশী িাত্রদের সাদে গদবষণা ভালভাদব বুঝার 

সুমবধাদেস গদবষণার মবষদয় ইাংদরমিদি েো বদলন। অ্পরমেদে মিমন মবমভন্ন সাংসৃ্কমি আোন িোন মবষয়ে 

অ্নুষ্ঠাদন অ্াংশগ্রহণ েরার সুদ াগ মেদয় আমাদের িাপানীি ভাষা ও সাংসৃ্কমি মশখার উৎসাহ মেদয় োদেন। 
আমম িার িত্ত্বাবধাদন আমার গদবষণা েদর মনদিদে ভাগযবান মদন েরমি।  
 

আমাদের গদবষণাগাদর গদবষণার সেল সুদ াগ সুমবধা আদি। আমাদের লযাবদরটমরদি খুব বনু্ধত্বপূণস ও 

মিরণামূলে এেটি পমরদবশ রদয়দি। আমাদের গদবষণাগাদর অ্দনে মবদেশী ও িাপানীি মশক্ষােী রদয়দি 

ম টা আমাদে মবমভন্ন সাংসৃ্কমি সম্পদেস  িানদি উৎসামহি েদর।  
 

ওোয়ইয়ামার িীবন- াপন খুব সহি, আরামোয়ে এবাং সুমবধািনে। ওোয়ইয়ামার িনগণ খুব 

অ্মবশ্বাসযভাদব সহায়ে এবাং মবদেশী িাত্রদের সাদে স্বাগিপূণস । সমৃদ্ধ লযাব সুমবধা ও সহদ ামগিাপূণস 

পমরদবদশর োরদন আমাদের লযাব আন্তিস ামিে িাত্রদের িনয এেটি ভাল পিন্দ হদি পাদর বদল আমম মদন 

েমর। 

 

 

মমৌসুমী সাহা 

মাস্টাসস সু্টদেন্ট, েুনামবমে লযাব  

ইনেরদমশন অ্যান্ড েমমউমনদেশন মসদস্টমস মবভাগ 

ওোয়ইয়ামা মবশ্বমবেযালয়, িাপান । 


