
Hello!! 

This is Md. Mahbubur Rahman, an international student from Bangladesh. Currently, I am a 

first year PhD student under the Graduate School of Natural Science and Technology at 

Okayama University, Japan. I have completed my M. Sc. and B. Sc. degree from the 

department of Information and Communication Engineering, University of Rajshahi, 

Bangladesh.  

I am doing PhD under the supervision of Professor Nobuo Funabiki. I am very lucky to have 

him as my supervisor as he is very renowned not only in Okayama University but also in Japan 

due to his academic excellence. He is very kind and supportive to all of his students. The way he 

guides a student is extremely effective for research.  

My research topic is wireless communication. To do research on such kind of topic, we must 

need a well equipped lab with all necessary resources and in this regard, I must say that I am 

privileged. Many international students from different countries work together in this lab. The 

working environment of our lab is very friendly and motivational. Here many Japanese students 

who are very cordial and responsive. This lab provides top class research opportunities. In 

addition to academic activities, we can also arrange many indoor and outdoor gathering for 

refreshment. 

Okayama is one of the largest cities in Japan and a safe city also. I have come here on 

September; 2018.Living in Okayama is exciting without any doubt. The life of Okayama is easy 

going and very convenient as the people of here are very cooperative and hospitable. The food of 

Okayama is delicious and healthy. Lastly, I would love to say that considering above 

circumstances, our lab can be a good choice for foreign students. 

 

Md. Mahbubur Rahman 

PhD Student, Funabiki Lab  

Department of Information and Communication Systems. 

Okayama University, Japan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

শুভেচ্ছা!! 

আমি মিাোঃ িাহবুবুর রহিান, বাাংলাভেশ মেভে আগত এেজন আন্তজজামতে ছাত্র।  বতজিাভন আমি 

জাপাভনর ওোযািা মবশ্বমবেযালভযর গ্র্যাজভুযট সু্কল অফ নযাচারাল সাভযন্স অযান্ড মটেভনালজজর অধীভন 

প্রেি বভষ জর মপএইচমি মশক্ষােী। আমি রাজশাহী মবশ্বমবেযালয    াংলাাংেশ  তেে ইন্ফরভিশন এন্ড 

কমিউমিেক ি ইঞ্জিমিয়াংম ল মবোগ মেভে ম এসমস এ ল এিএসমস মিমি অর্জি কম । 

 

আমি অধযাপে নুবুও ফুনামবমের তত্ত্বাবধাভন মপএইচমি েরমছ। তাভে আিার তত্ত্বাবধাযে মহসাভব মপভয 

আমি খুব োগযবান, োরণ মতমন তাাঁর এোভিমিে েক্ষতার োরভণ মেবল ওোযািা মবশ্বমবেযালভয নয, 

জাপাভনও খুব খযামতিান। মতমন তার সিস্ত ছাত্রভের প্রমত অতযন্ত েযালু এবাং সহাযে। মতমন মেোভব 

এেজন মশক্ষােীভে গাইি েভরন তা গভবষণার জনয অতযন্ত োে জের। 

 

আিার গভবষণার মবষয ওযারভলস কমিউমিেক ি। এই জাতীয মবষভয গভবষণা েরভত, আিাভের 

অবশযই প্রভযাজনীয েন্ত্রপামত  সহ এেটট সুসজ্জিত লযাব প্রভযাজন এবাং এই মক্ষভত্র, আিাভে অবশযই 

বলভত হভব মে, আমি এই সুমবধার অমধোরী। মবমেন্ন মেভশর বহু  ছাত্র এই লযাভব এেসাভে োজ েভরন। 

আিাভের লযাভব োভজর পমরভবশ খুব বনু্ধত্বপূণ জ এবাং মপ্ররণাোযী। এখাভন অভনে জাপানী মশক্ষােী আভছ 

োরা খবু আন্তমরে এবাং বনু্ধত্বপূণ জ । এই লযাব উন্নত িাভনর গভবষণার সুভোগ প্রোন েভর। এোভিমিে 

জিযােলাপগুমল ছাডাও, আিরা মবভনােন এ   জনয অভনে অেযন্তরীণ এবাং বমহরঙ্গন সািাজজে 

অনুষ্ঠান এর বযবস্থা েভর োমে। 

 

ওোযািা জাপাভনর বৃহত্তি এবাং এেটট মনরাপে শহর। আমি এখাভন ২০১৮ সাভলর মসভেম্বর িাভস 

এভসমছ। ওোযািায বসবাস েরা মনোঃসভেভহ মরািাঞ্চের। ওোযািাভত বসবাস েরা খবু  সহজ এবাং 

সুমবধাজনে োরণ এখানোর িানষু খুব আন্তমরে ও অমতমেপরাযণ। এইখানোর খাবার সুস্বােু এবাং 

স্বাস্থযের। পমরভশভষ, আমি বলভত চাই মে উপভরর মবষয গুভলা মবভবচনা েভর আিাভের লযাব মবভেশী 

মশক্ষােীভের জনয এেটট োল পছে হভত পাভর। 

 

 

মিাোঃ িাহবুবুর রহিান 

মপএইচমি স্টুভিন্ট , ফুিাংম মক াযাং  

ইন্ফরভিশন এন্ড কমিউমিেক ি মসেেিস ম ভাংগ  

ওোযািা মবশ্বমবেযালয, জাপান 


