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The Line System in 19
th

 Century Colonial Assam: Contesting Land and Identity under the 

British Empire 

 

This paper is about an immense task confronted by the 19
th
 Century British Raj in Assam to 

invent flexible regimes of land management to regulate contesting local identities. By 

examining complexities of a clash between the native Assamese and the migrant Bengali-

speaking Muslim peasants from the erstwhile East-Bengal to the Brahmaputra valley of Assam, 

the paper argues that the colonial ventures into land policy was not simply directed towards 

revenue generation. Other than its intervention into the agrarian economy it increasingly felt the 

need for changes in administrative policy. Such change is reflected in its newly found 

‘territoriality’ of governing people through maintenances of multiple boundaries. While the 

colonial appetite for creating surplus got satiated through developing wasteland policy whereby 

the huge tracts of land got transferred under the Raj for plantation purpose, this surplus created 

further complexities. The native Assamese peasants started feeling anxious about the presence 

of industrious migrants with their superior knowledge of agriculture. They feared that their 

scarce agricultural land will finally be usurped by the migrant community and started 

pressurizing the colonial government. The Line System is an outcome of such product of fear 

which was initiated by the colonial government in the 1920s wherein idea was to isolate the 

migrants from the local people by compelling the former to live and toil in particular segregated 

localities beyond which they were not allowed to settle. The initiation of this system started a 

clash between the native Assamese and the migrant Bengali-speaking Muslims that got 

articulated into a long-lasting provincial politics. The current study also gives clues for a further 

comparison with the colonial histories Sri Lanka which has got a parallel dynamics under the 

Dutch and British intervention. 

 

 

O Line System em Assam no século XIX: disputas de terra e de identidade durante o Império 

Britânico 

 

Esta comunicação debruça-se sobre a imensa tarefa levada a cabo pelo Raj britânico no século 

XIX em Assam: inventar regimes de gestão da terra flexíveis para regular identidades locais em 

disputa. Analisando as complexidades da disputa entre as populações autóctones de Assam e os 

camponeses muçulmanos de língua Bengali do antigo Bengal Ocidental que migraram para o 

vale Brahmaputra em Assam, a comunicação defende que as iniciativas coloniais de política 

fundiária não tinham apenas como objectivo gerar receitas. Além da sua intervenção na 

economia agrária, o Raj britânico sentiu cada vez mais a necessidade de introduzir mudanças na 

política administrativa. Essa mudança reflectiu-se na sua recém-descoberta ‘territorialidade’, 

baseada no governo das populações através da manutenção de fronteiras múltiplas. Enquanto o 

apetite colonial por gerar excedente era satisfeito através do desenvolvimento de uma política de 

terras em que vastas áreas foram destinadas a plantações, este excedente criou novos problemas. 

Os camponeses locais de Assam começaram a ficar preocupados com a presença de migrantes 

industriosos e com um conhecimento superior em matéria de agricultura. Temiam que as suas 

escassas terras agrícolas acabassem por ser usurpadas pela comunidade imigrante e começaram 

a pressionar o governo colonial. O Line System, iniciado pelo governo colonial em 1920, é o 

resultado desse receio e consistia no isolamento dos imigrantes face às populações locais, 

obrigando aqueles a viver e a cultivar a terra em zonas segregadas, fora das quais não podiam 

fixar-se. O lançamento deste sistema deu origem a uma disputa entre os habitantes locais de 

Assam e os migrantes muçulmanos de língua Bengali que se articulou numa política provincial 

de longa duração. O presente estudo propõe também pistas para uma comparação com a história 

colonial do Sri Lanka, que teve uma dinâmica semelhante durante a intervenção holandesa e 

britânica. 


