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Welcome to the X-PERT Diabetes Digital Programme User Guide. 

এক্স-পার্ট ডাযাবেটর্স ডডজির্াল প্রাগ্রাম েযেহারকারী গাইডটর্বে আপনাবক স্বাগেম। 

  
1. Programme Overview 
The X-PERT Diabetes Digital Programme will help you learn about prediabetes or Type 2 diabetes, 
and inform you about lifestyle changes that you might want to make.  
The programme is broken down into 6 sessions; and you must complete all the stages in order to 
progress. Content is delivered through short articles, animated videos, quizzes, games and 
interactive goal setting. We hope you find this User Guide useful to help you enjoy the programme.  
You can find out more about us by visiting our website: www.xperthealth.org.uk 

 

১. প্রাগ্রাম ওভারডভউ 
এক্স-পার্ট ডাযাবেটর্স ডডজির্াল প্রাগ্রাম আপনাবে ডরডাযাবেটিস ো র্াইপ 2 ডাযাবেটর্স সম্পবেট িানবে 

এেং আপনার িীেনযাত্রার পডরেেটনগুডল সম্পবেট িানাবে সহাযো েরবে যা আপডন েরবে চান। 

 

প্রাগ্রামটর্ ৬ টর্ প্সশবন ডেভক্ত; এেং আপনাবে অগ্রগডের িনয সমস্ত ধাপ প্শষ েরবে হবে। সংডিপ্ত ডনেন্ধ, 

অযাডনবমবর্ড ডভডডও, েুইি, প্গমস এেং ইন্টাবরডিভ লিয প্সটর্ংবযর মাধযবম সামগ্রী ডেেরণ েরা হয। 

আমরা আশা েডর আপডন প্রাগ্রামটর্ উপবভাগ েরবে আপনি এই েযেহারোরী গাইডটর্ দরোরী েবল মবন 

করবেি । 

  

 
 

আপডন আমাবদর ওবযেসাইর্ পডরদশ টন েবর আমাবদর সম্পবেট আরও িানবে পাবরন: 

www.xperthealth.org.uk 
 

2. Logging In  
Open the App (or go to the web page), enter your username (this is your email address) and 
password. You should have received an email asking you to set your password. If you have forgotten 
it then click the “Forgotten Password” link below the “Login securely” button. The App will remember 
your login information after you have logged in for the first time.   
If you have any questions or are struggling to login please contact us: 
E: admin@xperthealth.org.uk 
T: 01422 847871 

 

file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/www.xperthealth.org.uk
file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/www.xperthealth.org.uk
http://www.xpertdiabetesdigital.org.uk/
file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/admin@xperthealth.org.uk
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২. লগ ইন করা 
অযাপটর্ খুলুন (ো ওবযে পষৃ্ঠায যান), আপনার েযেহারোরীর নাম (এটর্ আপনার ইবমল টিোনা) এেং 

পাসওযাডট ডদন। আপনার পাসওযাডট প্সর্ েরবে েলার িনয আপনার এেটর্ ইবমল পাওযা উডচে ডিল। যডদ 

আপডন এটর্ ভুবল যান েবে "ডনরাপবদ লগইন েরুন" প্োোবমর নীবচ "ভুবল যাওযা পাসওযাডট" ডলঙ্কটর্ ডিে 

েরুন। আপডন রথমোর লগ ইন েরার পবর অযাপটর্ আপনার লগইন সম্পডেটে েথয মবন রাখবে। 

 

আপনার যডদ প্োনও রশ্ন থাবে ো লগইন েরবে মুশনকল হবে দযা েবর আমাবদর সাবথ প্যাগাবযাগ েরুন: 

ই: admin@xperthealth.org.uk 

টি: ০১৪২২ ৮৪৭৮৭১ 

 

 

 

3. Getting Started  
Before you begin the sessions, the App will ask you to input some basic information (your gender, 
height, weight, what you want to get out of the programme, and your current activity levels). Once 
you’ve completed these steps you are ready to go!  

 

৩. শুরু করা 
আপডন প্সশনগুডল শুরু েরার আবগ অযাপ আপনাবে ডেিু রাথডমে েথয (আপনার ডলঙ্গ, উচ্চো, ওিন, 

আপডন প্রাগ্রাম প্থবে নক পপবে চান এেং আপনার েেটমান জিযােলাবপর স্তর) ইনপুর্ েরবে েলবে। 

এেোর আপডন এই পদবিপগুডল সম্পন্ন েরার পবর আপডন শুরু করবে রস্তুে! 

  

4. Navigation  
The App is colour-coded to help you know what stage of the programme you’re at. Sections you 
have already completed will be in blue, and your current session/activity (the one that you’ll need to 
complete next) will be in orange. If an area is greyed out, this means it is inaccessible until you 
complete the previous sections.  
 
At the top of the Homepage you will find a ring which tracks your progress. The ring will fill up in 
green as you complete each activity. This lets you know how much of the session you have 
completed. You can continue your current session by clicking the orange button that says “Continue 
Programme” just below this. 
 
Please note, after you have completed a session you will have to wait 24 hours before the 
next one becomes available.  
 

file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/admin@xperthealth.org.uk
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In the top right-hand corner of every page you will see three lines. Selecting these will take you to 
the Menu. Within the Menu you have easy access to Programme Support, Awards, Exercises, 
Recipes, Carbs & Cals, Goals, Health Results, Medication, Settings, and Logout.  
 
You can return to the Homepage at any time by selecting the Home icon in the top left-hand corner.  
 

৪. প্নডভবগশন  
আপডন প্রাগ্রামটর্র প্োন পয টাবয রবযবিন ো িানবে আপনাবে সহাযো েরবে অযাপটর্ রঙ-পকাবডড । 

আপডন ইডেমবধয সম্পন্ন ডেভাগগুডল নীল রবঙ হবে এেং আপনার েেটমান অডধবেশন / জিযােলাপ (প্যটর্ 

আপনার পরেেীটর্ সমূ্পণ ট েরবে হবে) এটর্ েমলা হবে। যডদ প্োনও অঞ্চল ধূসর হয েবে এর অথ ট এটর্ 

পূে টেেী ডেভাগগুডল সমূ্পণ ট না েরা অেডধ অযাবক্সসবযাগয। 

 
 

প্হামপষৃ্ঠার শীবষ ট আপডন এেটর্ ডরং পাবেন যা আপনার অগ্রগডে ট্র্যাে েবর। আপডন রডেটর্ জিযােলাপ 

প্শষ েরার সাবথ সাবথ ডরংটর্ সেিু রবঙ পূণ ট হবে। এটর্ আপনাবে প্সশনটর্র েের্া সম্পন্ন কবরবেি ো 

িানবে প্দয। এর টিে নীবচ "প্রাগ্রাম চাডলবয যান" েবল েমলা প্োোমটর্ ডিে েবর আপডন আপনার েেটমান 

অডধবেশনটর্ চাডলবয প্যবে পাবরন। 

 

     
 

দযা কবর প্নার্ করুন, আপডন একটর্ অডিবেশন প্শষ করার পবর আপনাবক পরেেীটর্ উপলভয 

হওযার ২৪ ঘন্টা অবপক্ষা করবে হবে। 

রডেটর্ পষৃ্ঠার উপবরর ডানডদবে প্োণায আপডন ডেনটর্ লাইন প্দখবে পাবেন। এগুডল ডনে টাচন েরা আপনাবে 

প্মনুবে ডনবয যাবে। প্মনবুে আপডন প্রাগ্রাম সমথ টন, পুরষ্কার, অনুশীলন, প্রডসডপ, োে টস এেং কযালস, লিয, 

স্বাস্থ্য ফলাফল, ওষুধ, প্সটর্ংস এেং লগআউবর্ সহবিই অযাবক্সস প্পবে পাবরন। 

 
 

উপবরর োম-প্োবণ প্হাম আইেনটর্ ডনে টাচন েবর আপডন প্য প্োনও সময প্হামপষৃ্ঠায ডফবর আসবে 

পাবরন। 

 

5. Exercise 
You can begin an exercise session at any point during the programme by selecting the Menu button, 
and then Exercise - or by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the 
screen.  
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Choose whether you want to do the easy, medium, or hard version of the workout. Once you’ve 
selected the difficulty level, you will be guided through a workout, consisting of 12 different exercises 
separated by short rests. You will be able to pause/stop at any point, and can skip any exercises 
that you can’t, or don’t want to do. It is recommended that you be active most days, and the more 
often you do them the easier these exercises will become!  
If you have any concerns, or have any other health conditions that may affect your ability to take 
part in physical activity, then talk to your healthcare team before you start using this function. 
 

৫. অনুশীলন 
আপডন প্রাগ্রাবমর সময প্য প্োনও সমবয প্মনু প্োোমটর্ ডনে টাচন েবর এেং োরপবর অনুশীলন - ো জিবনর 

নীবচ প্নডভবগশন োবরর েযজক্ত আইেবন ডিে েবর এেটর্ অনুশীলন প্সশন শুরু েরবে পাবরন। 

 

আপডন ওযােটআউবর্র সহি, মাঝাডর ো কটিি সংস্করণটর্ েরবে চান ডেনা ো চযন েরুন। এেোর আপডন 

সমসযার স্তরটর্ ডনে টাডচে হবয প্গবল, আপনাবে এেটর্ ওযােটআউবর্র মাধযবম পডরচাডলে েরা হবে, এবে স্বল্প 

ডেশ্রাবমর দ্বারা আলাদা ১২ টর্ অনুশীলন রবযবি। আপডন প্য প্োনও মুহুবেট ডেরডে / থামাবে সিম হবেন এেং 

প্য অনুশীলনগুডল আপডন েরবে পারবেন না ো েরবে চান ো এড়িবয প্যবে পাবরন। আপডন প্েডশরভাগ 

ডদন সজিয থাোর পরামশ ট প্দওযা হবে, এেং যে প্েডশ আপডন এগুডল েবরন েে প্েডশ এই েযাযামগুডল 

আরও সহি হবয উিবে! 

 

যডদ আপনার প্োনও উবদ্বগ থাবে, ো শারীডরে জিযােলাবপ অংশ প্নওযার আপনার িমোবে রভাডেে 

েরবে পাবর এমন প্োনও স্বাস্থ্য পডরডস্থ্ডে রবযবি েবে আপডন এই ফাংশনটর্ েযেহার শুরু েরার আবগ 

আপনার স্বাস্থ্যবসো দবলর সাবথ েথা েলুন। 

 
6. Recipes 
A list of healthy recipes is available to view. Click on the Menu button and then select Recipes, or 
click on the Chef icon on the navigation bar at the bottom of every page. You can filter recipes by 
meal type to help you find the right recipe for you. Please note, recipes are in English. 

 

৬. প্রডসডপ 
স্বাস্থ্যকর পরনসনপগুনলর একটি োনলকা পেখার জিয উপলব্ধ। পমি ু পোোবম নিক করুি এেং োরপবর 

পরনসনপগুনল নিে বাচি করুি ো প্রনেটি পষৃ্ঠার িীবচ পিনিবেশি োবরর পশফ আইকবি নিক করুি। আপিার 

জিয সটিক পরনসনপটি খুুঁজবে আপনি খাোবরর ধরবের পরনসনপগুনল নফল্টার করবে পাবরি। দযা কবর প্নার্ 

করুন, প্রডসডপগুডল ইংবরজিবে রবযবে। 

 
7. Tracking your lifestyle  
Within the App you can record your mood and how well you have slept each day by using the 
emotion icons on the Homepage. You can also input the amount of water you drink on a daily basis 
and see how many steps you have done. This can be useful to help you track your progress. 
To track your steps either add this information manually at the end of each day, by clicking on the 
Person icon on the navigation bar at the bottom of the page, or automatically by linking the App to 
your device’s activity tracker (this function will only work for devices that can track steps using 
Google Fit or Apple Health).  

 

৭. আপনার িীেনিারা অনুসরণ করা 

অযাবপর মবধয আপডন ডনবির প্মিাি এেং প্হামবপবি ইবমাশন আইেনগুডল েযেহার েবর রডেডদন েের্া 

ঘুডমবযবিন ো প্রেডট েরবে পাবরন। আপডন রডেডদন প্য পডরমাণ জল পান েবরন প্স পডরমাণও আপডন 

ইনপুর্ েরবে পাবরন এেং প্দখবে পান প্য আপডন েেগুডল পদবিপ ডনবযবিন। আপনার অগ্রগডে ট্র্যাে 

েরবে আপনাবে সহাযো েরবে এটর্ োয টের হবে পাবর। 
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আপনার পদবিপগুডল অনুসরণ েরবে হয পষৃ্ঠার নীবচ প্নডভবগশন োবরর েযজক্ত আইেবন ডিে েবর, ো 

আপনার ডডভাইবসর জিযােলাপ ট্র্যাোবরর সাবথ অযাডিবেশনটর্বে স্বযংজিযভাবে সংযুক্ত েবর রডেটর্ 

ডদবনর প্শবষ মযানুযাডল এই েথয যুক্ত েরুন (এই ফাংশনটর্ প্েেলমাত্র োি েরবে ডডভাইসগুডলর িনয যা 

গুগল ডফর্ ো অযাপল স্বাস্থ্য েযেহার েবর পদবিপগুডল ট্র্যাে েরবে পাবর)। 

 

8. Awards  
Throughout the programme you will receive awards when you reach certain milestones. The awards 
can be accessed through the Menu or by selecting the awards panel on your Homepage.  

 

৮. পুরষ্কার 
পুবরা মাইলফলে প্প ৌঁিাবল পুবরা প্রাগ্রাম িবু়ি আপডন পুরষ্কার পাবেন। প্মনু ো আপনার প্হামবপবি 

পুরষ্কার পযাবনল ডনে টাচন েবর পুরষ্কারগুডল অযাবক্সস েরা যায। 

  

9. Programme Support  
Programme Support (only available in English) is located in the Menu and provides additional 
information and advice.     
Book a Consultation: Choose a date/time for a telephone appointment with an English speaking 
Health Coach. You can invite a friend or family member to join the consultation to translate. 
Live Chat: Ask a question, and suggested answers will appear based on your key words.  
Group Chat: Discuss anything related to the programme with other users and a Health Coach. 
Online Forum: Ask questions, swap recipes, and visit the Resources Library to download free 
templates to use at home.  
FAQs: Read regularly asked questions, use the search bar to find a relevant question more quickly.  
Contact Us: If you are having any issues please ask for help.  
 

৯. প্রাগ্রাম সমর্ টন 
প্রাগ্রাম সমথ টন (শুধুমাত্র ইংবরজিবে উপলব্ধ) প্মনুবে অেডস্থ্ে এেং অডেডরক্ত েথয এেং পরামশ ট সরেরাহ 

েবর। 

     
 

একটি পরামশ ব েুক করুি: একটি ইংবরজজ স্পিকার স্বাস্থ্য পকাবচর সাবে পিনলবফাবি অ্যাপবযন্টবমবন্টর জিয 

একটি োনরখ / সময চযি করুি। অ্িুোে করবে পরামবশ ব প াে নেবে আপনি েনু্ধ ো পনরোবরর সেসযবক 

আমন্ত্রে জািাবে পাবরি। 

লাইি চযাি: একটি প্রশ্ন জজজ্ঞাসা করুি, এেং প্রস্তানেে উত্তরগুনল আপিার মূল শবের উপর নিনত্ত কবর 

উপনস্থ্ে হবে। 

গ্রুপ চযাি: অ্িযািয েযেহারকারী এেং একটি স্বাস্থ্য পকাবচর সাবে পপ্রাগ্রাম সম্পনকবে প  পকািও নেষবয 

আবলাচিা করুি। 

অ্িলাইি পফারাম: প্রশ্ন জজজ্ঞাসা করুি, পরনসনপগুনল অ্েলেেল করুি এেং ঘবর েবস নেিামূবলয 

পিমবেিগুনল ডাউিবলাড করবে নরবসাস ব লাইবেনর পেখুি। 

প্রাযশই জজজ্ঞানসে প্রশ্নােলী: নিযনমে জজজ্ঞানসে প্রশ্নগুনল পডুি, প্রাসনিক প্রশ্নটি আরও দ্রুে সন্ধাি করবে 

অ্িুসন্ধাি োরটি েযেহার করুি। 

আমাবের সাবে প াোব াে করুি: আপিার  নে পকািও সমসযা হয েবে সহাযো চাইবে পাবরি। 
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10. Settings  
The Settings section is in the Menu tab, and includes:  
Notifications: Use the alarm icon to set notification alerts. Use the green tick/grey plus icon to choose 
which items you want displayed on your homepage.  
Account settings: Change your email address, update your name, set a new password, change the 
units used in the app, or upload a picture to your profile. There are also instructions on how to opt-
out of allowing us to use your data for the use of auditing the outcomes of the programme. 
Terms & Conditions: Read about the terms of use and what you can expect from us (English only).  
Privacy Policy: Learn how we keep your data private and secure.  

 

১০. প্সটর্ংস  
প্সটর্ংস ডেভাগটর্ প্মনু র্যাবে রবযবি এেং এবে অন্তভুটক্ত রবযবি: 

 

নেজ্ঞনি: নেজ্ঞনি সেকবো পসি করবে অ্যালাম ব আইকিটি েযেহার করুি। আপনি নিবজর পহামবপবজ পকাি 

আইবিমটি প্রেশ বি করবে চাি ো চযি করবে সেুজ টিক / ধূসর োস আইকিটি েযেহার করুি। 

অ্যাকাউন্ট পসটিংস: আপিার ইবমল টিকািা পনরেেবি করুি, আপিার িাম আপবডি করুি, একটি িেুি 

পাসওযাডব পসি করুি, অ্যাপটিবে েযেহৃে ইউনিিগুনল পনরেেবি করুি ো আপিার পপ্রাফাইবল পকািও েনে 

আপবলাড করুি। পপ্রাগ্রাবমর ফলাফলগুনল নিরীক্ষবের জিয আপিাবক কীিাবে আমাবের আপিার পডিা 

েযেহার করবে পেবেি ো সম্পবকবও নিবেবশােলী রবযবে। 

পে এেং শেবানে: েযেহাবরর শেবানে এেং আপনি আমাবের কাে পেবক কী আশা করবে পাবরি পস সম্পবকব 

পডুি (পকেলমাত্র ইংবরজী)। 

পোপিীযো িীনে: আমরা কীিাবে আপিার পডিা েযজিেে এেং সুরনক্ষে রানখ ো নশখুি। 


