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গেবষণাগােরর পিরচালক। এ ট উইসকনিসন-ম ািডসন
িব িবদ ালেয়র অংশ িহেসেব পিরচািলত হয় এবং উইসকনিসন
অ রােজ র জন া

ও পিরেবশ সং

িতিন ১৯৯৮ সাল থেক উইসকনিসন-ম ািডসন িব িবদ ালেয়র
িহেসেব দািয়

পালন কেরেছন এবং পূত ও পিরেবশ

া

গেবষণাগার এ ট।

েকৗশল কেলেজর অধ াপক

েকৗশল িবষেয় িপটারসন-রাডার-হওন

অধ াপেকর পেদ অিধ ত আেছন। ড. শাওয়ার চার শতািশক পূব-পযােলািচত ব
কাশনার সহেলখক। িতিন অ াটেমাসেফিরক এনভায়রনেম
এবং ন াশনাল অ াটেমাসেফিরক িডেপা জশন

ািনক

নামক জানােলর শীষ স

াদক

া াম (এনএিডিপ) –এর মুখ তদ কারী

(িপআই)।
শাওয়ােরর গেবষণার

ধান ঝাঁক হেলা উৎেস িনঃসরণ ও বায়ুম েলর দূষক ঘণীকরেণর

রাসায়িনক গঠন বুঝেত উ ত রাসায়িনক িবে ষণ এবং বায়ু দূষণ নমুনায়ন কৗশেলর
শহেরর বায়ুম ল, মানুেষর া

, বা সং ান ও বি ক জলবায়ু পিরবতেন বায়ু দূষকসমুেহর

ভােবর উৎস অনুধাবেন এইসব প িত
অধ াপক শাওয়ার পিরেবশ
থেক, পিরেবশ

েকৗশল িব

।

ান িবষেয় তাঁর িপএইচিড

েকৗশল িবষেয় িবএস িডি

থেক। শাওয়ার পূেব রাসায়িনক
রাসায়িনক

েয়াগ করা হে

হণ কেরেছন ক ালেটক

েকৗশল িবষেয় এমএস কেরেছন ইউিস-বাকিল থেক এবং রাসায়িনক ও

পে ািলয়াম পিরেশাধন
শাধন িশে

েয়াগ।

য়াকরণ

িনেয়েছন কেলারােডা ু ল অব মাইনস

েকৗশলী িহেসেব রাসায়িনক ও পে ািলয়াম

কাজ কেরেছন এবং এিশয়া, ইউেরাপ, উ র আেমিরকা এবং আি কায় বৃহদায়তন
াপনা কিমশন ও চালু করেত সহায়তা কেরেছন।
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