
Name: Debnath Sumon Kumar 

 

English version:  

I am Sumon Kumar Debnath, an international student from Bangladesh. I joined professor 

Funabiki’s laboratory from October 2015 as a Ph.D student. Now I am a 3rd year PhD 

student. I belong as an Assistant Professor in the department of Electronics and 

Telecommunication Engineering, Begum Rokeya University, Rangpur, Bangladesh.  

 

My research topic is wireless communication: specially study of scalable Wireless Local 

Area Network.  We have a very friendly and motivating environment in our laboratory. 

Here many international students from different countries work together. Professor Nobuo 

Funabiki sensei is very kind and thoughtful to the students. I’m lucky to pursue my 

research under his supervision. Besides academic activities, we also make yearly study 

tour and periodic indoor and outdoor social gathering. This encourages me to understand 

different cultures. 

 

Okayama University is situated near the Okayama city. The weather in Okayama is 

comfortable and the nature is rich. Okayama University is one of the biggest universities 

in Japan. Life here is very easy 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 having related research interest. 

  

 

Debnath Sumon Kumar 

PhD Student, Funabiki Lab  

Department of Information and Communication Systems.  

Okayama, University, Japan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bengali Version: 

 

Name (নাম): সুমন কুমার দেবনাথ 

 
আমম, সুমন কুমার দেবনাথ, ওকায়ইয়ামা মবশ্বমবেযালয় এর একজন বাাংলাদেশী আন্তজামিক সু্টদেন্ট । আমম 

২০১৫ সাদল অদটাবর মাদস দরাদেসর েুনা মব মক সযার এর লযাবএ মিএইচমে সু্টদেন্ট মিসাদব 

গদবষনা শুরু  কমর । এখন আমম ৩য় বদষের মিএইচমে সু্টদেন্ট । আমম ইদলক্ট্রমনক অযান্ড  দেমলকমুমনদকশন 

ইমিমনয়ামরাং মবভাগ, দবগম রদকয়া ইউমনভামসেটি, রাংিুর, বাাংলাদেশ এ সিকারী  অধ্যািক মিসাদব কমেরি ।  

 

আমার গদবষণার মবষয় িল ওয়ারদলস কমুমনদকশনঃ ওয়ারদলস দলাকাল আদরয়া দনেওয়াকে । আমাদের 

লযাবদরেমরদি খুব বনু্ধত্বিূণে ও দররণামূলক একটি িমরদবশ রদয়দে । এখাদন মবমভন্ন দেশ দথদক আন্তজে ামিক োত্ররা 

একদত্র কাজ কদর। অধ্যািক েুনামবমক সযার খুব েয়ালু এবাং মিমন োত্রদের অদনক সিায়িা কদরন। আমম িার 

িত্ত্বাবধ্াদন আমার গদবষণা কদর মনদজদক ভাগযবান মদন করমে । একাদেমমক কার্েক্রম োডাও, আমরা বাৎসমরক 

মশক্ষা সের এবাং মবমভন্ন সমদয় সামামজক  অনুষ্ঠান করদি িামর । এো আমাদক মবমভন্ন সাংসৃ্কমি বুঝদি উৎসামিি 

কদর।  

 

ওকায়ইয়ামা মবশ্বমবেযালয় ওকায়ইয়ামা শিদরর কাোকামে অবমিি। ওকায়ইয়ামার আবিাওয়া আরামোয়ক এবাং 

রকৃমি সমৃদ্ধ । ওকায়ইয়ামা মবশ্বমবেযালয় জািাদনর সবদচদয় বড মবশ্বমবেযালয় গুদলার মদধ্য অনযিম একটি। এখাদন 

জীবন-র্ািন  খুব সিজ এবাং সুমবধ্াজনক। ওকায়ইয়ামার  জনগণ খুব অমবশ্বাসযভাদব সিায়ক এবাং মবদেশী োত্রদের 

সাদথ স্বাগিিূণে । সমৃদ্ধ লযাব সুমবধ্া ও সিদর্ামগিািূণে িমরদবদশর কারদন আমাদের লযাব আন্তজে ামিক োত্রদের জনয 

একটি ভাল িেন্দ িদি িাদর বদল আমম মদন কমর।  

 

দেবনাথ সুমন কুমার 

 মিএইচমে সু্টদেন্ট, েুনামবমক লযাব  

ইনেরদমশন অযান্ড কমমউমনদকশন মসদস্টমস মবভাগ 

ওকায়ইয়ামা মবশ্বমবেযালয়, জািান  

 


