
অধ াপক জমস জ. শাওয়ার 
বায় ুমান সং া  যু রাে র িব ান িবষয়ক দতূ 

 
অধ াপক জমস জ. শাওয়ার বায়ু মান সং া  যু রাে র 
িব ান িবষয়ক দতূ। িতিন া িবিধ সং া  উইসকনিসন ট 
গেবষণাগােরর পিরচালক। এ ট উইসকনিসন-ম ািডসন 
িব িবদ ালেয়র অংশ িহেসেব পিরচািলত হয় এবং উইসকনিসন 
অ রােজ র জন া  ও পিরেবশ সং া  গেবষণাগার এ ট। 

িতিন ১৯৯৮ সাল থেক উইসকনিসন-ম ািডসন িব িবদ ালেয়র েকৗশল কেলেজর অধ াপক 
িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন এবং পূত ও পিরেবশ েকৗশল িবষেয় িপটারসন-রাডার-হওন 
অধ াপেকর পেদ অিধ ত আেছন। ড. শাওয়ার চার শতািশক পূব-পযােলািচত ব ািনক 

কাশনার সহেলখক। িতিন অ াটেমাসেফিরক এনভায়রনেম  নামক জানােলর শীষ স াদক 
এবং ন াশনাল অ াটেমাসেফিরক িডেপা জশন া াম (এনএিডিপ) –এর মুখ  তদ কারী 
(িপআই)।  

শাওয়ােরর গেবষণার ধান ঝাকঁ হেলা উৎেস িনঃসরণ ও বায়ুম েলর দষূক ঘণীকরেণর 
রাসায়িনক গঠন বুঝেত উ ত রাসায়িনক িবে ষণ এবং বায়ু দষূণ নমুনায়ন কৗশেলর েয়াগ। 
শহেরর বায়ুম ল, মানুেষর া , বা সং ান ও বি ক জলবায়ু পিরবতেন বায় ুদষূকসমুেহর 

ভােবর উৎস অনুধাবেন এইসব প িত েয়াগ করা হে ।  

অধ াপক শাওয়ার পিরেবশ েকৗশল িব ান িবষেয় তারঁ িপএইচিড হণ কেরেছন ক ালেটক 
থেক, পিরেবশ েকৗশল িবষেয় এমএস কেরেছন ইউিস-বাকিল থেক এবং রাসায়িনক ও 
পে ািলয়াম পিরেশাধন েকৗশল িবষেয় িবএস িডি  িনেয়েছন কেলারােডা ু ল অব মাইনস 
থেক। শাওয়ার পূেব রাসায়িনক য়াকরণ েকৗশলী িহেসেব রাসায়িনক ও পে ািলয়াম 
শাধন িশে  কাজ কেরেছন এবং এিশয়া, ইউেরাপ, উ র আেমিরকা এবং আি কায় বহৃদায়তন 

রাসায়িনক াপনা কিমশন ও চালু করেত সহায়তা কেরেছন।  
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Professor James J. Schauer is the U.S. Science Envoy for Air 
Quality. He is also Director of the Wisconsin State Laboratory of 
Hygiene, which operates as part of the University of Wisconsin-
Madison and is the public health and environmental laboratory 
for the State of Wisconsin.  He has been a professor at the 
University of Wisconsin-Madison in the College of Engineering 
since 1998 and holds the position as the Peterson-Radar-Hawnn 

Professor of Civil and Environmental Engineering.  Dr. Schauer has co-authored over 400 peer-
reviewed scientific publications.  He serves as Editor-in-Chief of the journal, Atmospheric 
Environment, and the principal investigator (PI) for the National Atmospheric Deposition 
Program (NADP). 
 
Schauer’s research focuses on the use of advanced chemical analysis and air pollution sampling 
techniques to understand the chemical composition of source emissions and atmospheric 
pollutant concentrations.  These methods are being used to understand the origin of impact of air 
pollutants in the urban atmosphere, human health, the ecosystems and global climate change. 
 
Professor Schauer received his Ph.D. in environmental engineering science from the Caltech, his 
M.S. in environmental engineering from the UC-Berkeley and his B.S. degree in chemical and 
petroleum refining engineering from the Colorado School of Mines.  Schauer has previously 
worked in the chemical and petroleum refining industry as a chemical process engineer and has 
helped commission and start-up large chemical facilities in Asia, Europe, North America and 
Africa. Schauer’s research focuses on the use of advanced chemical analysis and air pollution 
sampling techniques to understand the chemical composition of source emissions and 
atmospheric pollutant concentrations.  These methods are being used to understand the origin of 
impact of air pollutants in the urban atmosphere, human health, the ecosystems and global 
climate change. 
 


